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V o o R B E R I C H T
VAK DE

HOLLANDSCHE MAATSCHAPPYE
DER WEETENSCHAPPEN ,

ópCericht te HAARLIEIVI.

% ^et de Uitgaavc van dit Agt-

£ iVT % ^i^^d^ Dttl der Verhandelin-

^ % gen onzer Maatfchappye ^ is

%#%ê^%^ het zoo fpoedig niet gegaan ^

als zy gaarne gewenfcht had. Aller-

hande hindernisfen ^ doch buiten haare

fcluild 5 zyn de oorzaaken geweest van

deeze onaangenaame vertraaging. Het
^3 ont-
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brak haar niet aan voorraad tot het druk--

ken van het volgende Deel : men is 'er

reeds aan bezig. Dan het was toch ge-

voeglykst , zo het eenigfints gefchieden

kon 5 dat dit Deel in het licht kwam ^

eer het Negentiende uitgegeeven wierd,— Haar troost is , dat het niet weder
zal gebeuren ; dat zy dit door haare maat-

regelen meent voorgekomen te zyn.

—

Zy hoopt 5 dat de gewichtige Inhoud

der Verhandelinge ^ die hiermede het

licht ziet , den Leczer wegens het lang

wachten zal fchadeloos Hellen.

"Wat de gefchiedenis van deeze Maat-

fchappye , federt de uitgaave van het

Tweede Stuk des Zeventienden Deels^

belangt ^ daar van kan ten deele het

Programma ^ door haar ^ wegens het

voorgevallene op haare jaarlykfche groo-

te Vergadering van 21. Mey 1777. uit-

gegeeven 5 verflag doen.

Het luidde wóordclyk in deezer

voege ;
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, TT^e Vergadering van de Hollandfche Maatfchlppye

3 JLJ' ^^^ Weetenfchappen , opgericht te Haarieiti,

, gehouden op den 21. Mey 1777. heeft

I. , Geoordeeld over de Antwoorden , ingekomen

, op haare Vraagen , waarvan

A. , De eerfte in het Jaar 1771. voor de eer[Ie ^

, en in het Jaar 1773. voorde tweede reize opgegeeven,

, en waartoe men in het Jaar 1776. noch eenige Supple^

, menten verlangd heeft, was : Daar hei door de onder

^

5 vindinge bekend is , dat 'er uit de Natuurlyke Gefield-

, heid , en andere omjlandigheeden der Rivieren van ons

5 Vaderland^ mornaamhjk van den Neder- Rhyn of Lek

^

5 zekere gebreken noodzaaklyk voortvloeijen , waardoor

9 aan den eenen kant derzelvcr Kanaalen , tusfchen de*

, zelfde of foortgelyke Dykcn bcjlooten , te eeniger tyd

, onbekwaam zouden kunnen worden , om , behoudens de

, veiligheid der aanpaalende Landen , dezelfde hoeveel-

, heid IVuters aftebrengcn ; en aan den anderen kant dé

, Dyken , in buitengewoone gevallen^ zoo van Ts-dam-

, men , als anderfints , in gevaar gehragt worden van

, te bezwyken ; zoo word gevraagd : Kunnen

5 die gebreken zehen y of ook derzelver gevolgen , door

y andere middelen ^ dan door Afleidingen ^ voorgekoomen

9 worden ? zo ja , welken zyn dan die middelen ? —

^

9 Maar , indien één of meer Afleidingen de eenigfte mid'

, delen zyn ?nogten y waardoor zoodanig oogmerk op eenc

9 duurzaame wyze bereikt kon worden , zyn dezelven y

j naar de gelegenheid der Landen , mogelyk ? zo ja 9

5 waar , en op welke wyzi moeten zy dan gemaakt wor-
* 4

"

den •?
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, den ? en kunnen zy veilig ondernomen worden , zonder

, de vaarbaarheid der Rivieren te benaadeelen ? Men
, onderftek by cJeeze Vraage het fluiten der Byweegcn

, langs den Boven -Rhyn, als hec eerde en natuurlykfte

, middel , om niet alleen de Vaarbaarheid der Rivieren

,

, bovenvvaarts , te behouden ; maar ook tevens eene ge-

, regelde verdeeling tusfchen de Takken te weege te brcn-

5 gen ; des men by het beantwoorden niet noodig hebbe

y in aanmerking te necmen die buitengewoone boeveel

-

5 held van Water , dewelke men , federt eenige jaaren ,

, door het openliggen der Bywegen, op den NederRhyn
, en Ysfel , ondervonden heeft.

, Zy heeft geoordeeld , dat Zy aan den Schryver van

, het Antwoord , onder de Zinfpreuke : Uit liefde voor

p HET Vaderland , die by opening van het Billet bevon-

, den is te zyn CoRNELrs Zillesen , te Schoonhoven , den

, Prys van eene goude Medaille moest toewyzen.

, Dan , Zy heeft tevens befloten, om aan den Schryver?

5 die tot Zinfpreuke gebruikt heeft : Zyt wys eN voor-

5 ïiCHTiG , enz. eene Zilvere Medaille , als een Accesfit

, te geeven , by aldien dezelve goed vind , binnen den

5 tyd van ZES weeken , naa de eerfte bekendmaakinge

, van haar Programma In de publycque Nieuwspapieren

,

, vryheid tot het openen van zyn Billet te geeven ; ook

, zal zyn Antwoord, doch .zonder het daar bygevoegde

, Supplement , mede ter drukperfe gebragt worden.

B, . De tweede Vraag , in het Jaar 1774. voorge-

i> ftel(J , is bevonden niet voldoende aan het oogmerk der

i Maatfchappye beantwoord te weezen. Zy was : Weh
^ ke Doornen en Planten , door ondervindinge onfeilbaar

, bevonden ter geneczinge van Ziekten , beeft de goeds

Voêrzienigheid aan onze Zeven vereenigde Gewesten en

9 §ecisfoi;ieerde Landfcks^pca ^efcbonken ?

c ^y
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C. , Zy hcefc geoordeeld , dat op de Vraag : Welhe .

hoornen y Gmanen ^ Wortels^ Fcülmucbtet? j of Plan-

ten , ons noch by aankweeking^ onbekehi^ ^ou men mét

vrucht in ons Land kunnen invoeren {ert^welken van

dezehen , en van de geenen die wy bezittefr-^unnen

naar de gefteldheid der lucht en gronden^ met hèl^ees*

te veordcel , tot voed/el van Menfchen en Dieren , m
onze Gewesten geteeld worden ? In het Jaar lyjz^

voor de eerfte , en in het Jaar 1775. voor de tweede

rcizc opgcgeeven ( behalven de twee Antwoorden vopr

het Jaar 1775. by haar ontvangen , het êéne onderde

Zinfpreuke : Virtus fibi ipfa prosmium , en het tweede

ondertekend : De wondren die natuur in haaren boe-

:^em Jluit , ruki arbeid , tyd en drift ten duistren ker-

ker uit ; )
'

deeze reiz© gééne Antwoorden zyn

,

ingekoomen , devvelken den Prys verdienden ; eo is

,
dcrhalven befloocen , de goude Medaille toetev^37zen

, aan den Schryver onder de Zinfpreuke : P^irtus fibi ipfa

prosmium , en een Zilvere Medaille , als een ^c-
cesfit , aan den Auteur van het Antwoord , onderte-

,
kend : De wondren , die Natuur enz, —— indien de-

, zelve Schryver binnen den tyd van zes weeken naa de

,
eerfte bekendmaakinge van dit Programma 'm de pu*

,
blycque Couranten , aan de Maatfchappye gelieft te

,
veroorlooven zyn toegezonden Billet te openen. Doch

,
by hec openen van het eerstgenoemde Billet , onder de

,
Zinfpreuke : Firtus fibi ipfa prcemium , bevonden zyn-:

» de , dat de Schryver was wylen de Heer Job Baster »

, in leven w^aardig Lid van deeze Maatfchappye , en de
, Wet aan gééne Leden veroorlooft , den Eereprj^s der

, Maatfchappye weg te draagen , kan Zy de gemelde

,
goude Medaille ook niet aan de geenen ., die zyn recht

j verkreegcn hebben 5 doeii geworden.

* 5 D. Over
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D. , Over de ANTWooRÓEif op de Vraage : TVelh

, Boomen , Heesters en Planten zyn Vr , behahen den

^ Helm ( Arundo Arenaria ) , en den Sleedoorn ( Prunus

5 Silveflris ) , dewelken op de Zandduinen , ter weeringe

, der zandverftuivinge , kunnen geplant ^worden ? Kan
, men ook eenige andere Planten aan onze Zee-ftranden

5 met voordeel gebruiken ? Zyn daarmede hier te lande

, al eenige Proeven gedaan , en welke is de uitkomst

'^daarvan ge^meest ? zynde geoordeeld , is beflooten de

\ goude Medaille te geeven aan den Schryver van hec

, Antwoord onder de Zinfpreuke : Ter weering van 't

j,
verfiuivend Zand , zoekt kruid en plant in 't Vader-

, land ; waarvan by opening van het Billet gebleeken is

5 de Schryver te zyn de Heer Joanis. 's le Francq van
5 Berkhey , //. A'''. Le6tor , en Med, Do^or te Leiden :

, voorts eene Zilvere Medaille als een Jccesjit aan te

, bieden op de bovengemelde voorwaarde, aan den Schry-

, ver van het Antwoord, in het Franfcb gefchreeven,

9 onder de Zinfpreuke: Namque allai ^ nullis bominum co*

,
gentibus , ipJiB fponte fua veniunt ^c. Ook zal Zy ,

5 als een Accesfit , mede doen drukken het Antwoord

,

, onder de Zinfpreuke : Ütilitati publica ; dan by het

5 zelve is géén Billet gevonden , dus kan Zy aan den

, Schryver, hoe gaarne Zy wilde, géénQ Zilvere Medaille

, ten bewyze van haare agtinge geeven.

E. , De Antwoorden op de Vraage : PFeJke

is de waare reden van bet verminderen onzer Zee-vis-'

fcheryen , ten minflen opfommige plaatfen , kort voor

onze Wal ? En van waar koomt bet , dat de Vifch

van tyd tot tyd aldaar hoe langer hoe verder in Zee

loopt ? overwoogen zynde , is beflooten die Vraag

nog eens op te geeven ; ten einde vollediger Antwoor-

den , zoo veel mogelyk met bewyzen gellaafd , te be-

koomen voor het Ja^r 1778.

IL De
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II. , De Maatfchappy heeft vervolgens befiooten,

^ tot èene Vraag , om beantwoord te worden mor

, het Jaar 1780. voorteflellen

:

1.) , Welken zyn de gefcbiktfie en gerè^dfie midde»

^ Jen in ens Land ^ tot verbeteringe i* '©««i^ö^vER-

, STAND, en o, van het hart en de zeden van geringe

, UEDEN , zoo in ds Steden ^ als ten platten lande , ly^

, zonder om dezehen daardoor tot meerdernaarjUgbeid

, aamemoedtgen en te gewennen ?

5. ) , En uit het byzondere Fonds
, ( volgens be-

. kendmaaking in het Programma 1^7sO door éénen der

, Heeren Direaeuren gevestigd , Helt zy voor om te be-

, antwoorden voor het Jaar 1779 de Vraag: Welke is

, de waare natuur der Z ee vlammen ? Hoedanigs

, uitwerkingen brengen zy te wege , en welken zyn dg

, beste Middelen , om derzelver naadeelige gevolgen

, voor te hoornen ?

lïl. , Ook heeft de Maatfchappy beflooten , om,
daar Zy nu het genoegen heeft , van , geduurende den

tyd van vyfentwintig Jaaren , het Vaderland gediend

te hebben, haaren aanhoüdenden blaakenden yver vooir

het Gemeenehe»t te betoonen , met de proef te nee-

men , of Zy niet eenen byzonderen tak van haar zoii

kunnen geheel en al Ichikken , om , door het beloo-

ven en geeven van Pryzen, den Koophandel ^ Land- en
Mker-böuwy Fahriquen ^ Fisfcheryen ^ enz. enz, in

ons lieve Vaderland , en de Colonien van onzen Staat
^

aantemoedigen en te bevorderen ; waartoe elk » die 'er

deel in neemt , twee Ducaaten jaarlyks zal foumeeren 5

waarvan Zy binnen kort een uitvoerig Programma , be-

helzende haar ontwerp daar van , en eene uimoodiging

aan alle regtgeaarte Uefheblpereu ,v*^a het Vaderland
,

, om
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, om daar ia deel te neennen , aan het licht zal geeven.

, En worden alle de Heeren DireÜ;euren , benevens

, alle de Heeren Leden van de Hollandfche Maatfchap-

5 pye der Weetenfchappen , die in éQQZQ oprichtinge zul-

5 len gelieven deel te neemen , verzogt , om zoo-

, danige ordentlyke perfoonen , zonder onderfcheid van

, rang , hoe genaamd , die mede daarin willen deelen

,

, by provifie aan te necmen , en den Secretaris daarvan

, kennis te geeven.

IV. , De Vraagen , door deeze Maatfchappye by
y voorgaande Progrmnmata bekend gemaakt , zyn :

A. , PFelke is de nuttigheid der Zielkunde (Pfycho-

, logie} in de opvoeding en beftiering van den Men/eb ,

^ en met op?,icbt tot het geluk der Maatfchappye ? En
, *üoelke zou de beste manier zyn , cm diefchoone Wee-
, tenjchap te . volmaaken , en haaren voortgang te hevov'

5 deren ? In het Jaar 1775. opgegeeven , om te beant-

, woorden voor het begin van j jY^^ ,

B. , Welken zyn de beste middelen , om voor de Dy-

^ len , aan de Zuider-Zee geleegen , op de jninst kost^ ^

5 baar e wyze Voorlj\nd aan te ^winnen , of ^ daar

y reeds Voorland is , het zelve te bewaaren ? In hec

5 Jaar 1773. voor de eerfte , en in het Jaar 177^. voor

, de tiveede reize opgegeeven , om te beantwoorden voor

, het begin van 1778. Zy heeft verklaard te vercis*

5 fchen , dat men haar vooral melde , welken de minst -

, kostbaare middelen zyn , al ware het , dat de uicwer-

, king daarvan niet zoo fpoedig genooten mogt worden.

C. , De derde Vraag is in het Jaar 1774. opgegee-

, ven , maar onbeantwoord gebleeven zynde , den 21.

, Mey 1776. wederom voorgefteld, en omgenocgzaa* ,

• men (
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? men tyd ter beantwoordinge te geeven , daar toe ver*

5 leend de tyd tot mor primo Januai*y 1784. Zy luidt:

, Kan men , bebalven de Koffy , Suiker , Cacao en Ka-^

, toen , in de West'Indijche f^olkp-lantingen van den

, Staat , ook eenige andere Planten , Boomen cfie Ge*

5 wasfen met voordeel aanleggen^ <ixiclken gefchiktzyn tot

5 Leevensmiddelen , ojte in gebruik kunnen weezen in

y Mannfa^uuren en Fahriquen van dit Land ? De Froe^

, ven ^ eenige jaaren geleeden met den Indigo , hebhen

, in zoo verre niet beantwoord , terwyl men deszelfs

, Culture ondervonden beeft voor de gezondheid der Nee^

,
gers naadeelig te zyn ; maar zyn 'er dan niet wel an^

, deren ? zo ja : welken ?

D. 5 De Vraag : Kan men den julsten tyd en ge*

, boort e der Texelsche Zee - gaten , uit echte Histori*'

, fcbe bew)zen ^ bepaalen"^ Welken zyn de voornaam'»

, (ie Veranderingen , die dezelven ondergaan hebben ?

, £n van welken invloed is dit een en ander op de Zui'»

, der - Zee en heP Te , mitsgaders op de Kusten en Zee -»

j weeringen der Provinciën , welken aan deeze Wate*
y ren paaien"^. In het laar 1776. opgegeeven , om te.

, beantwoorden ü^ar "het Jaar 1778,

E. , De Vraag , in het Jaar 177Ö. voorgefteld , om
, te beantwoorden voor het begin van 1779, is:, Dq
^ ongelykheedcn der Tkawanten van Jüpïter te verklaa-^

^ ren uit hunne wederzydjcbe Aantrekkingen ;
-—- d»

,. Masfen of Grootheeden van deeze Trawanten te he^

,. paaien uit^ hunne waargenomene onregelmaatighteden ;

9 hoe dikmaals en binnen welke tyden de ong&lyk-

5 heeden , daaruit ontftaande , voorvallen ?

Het
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, , Het zal der Manrfchappye aangenaam zyn , wanneer

, -de Schryvers hunne Antwoorden, zoo veel mogelyk is,

, bekorten , door alles daar van af te laaten , 't geen nkc

, volftrekc tot de hoofdzaake , die zy vraagt , behoore.

, Alle de Antwoorden op de Vraagen , en Opfcbriften

, der Billetten , moeten niet met de ^eigene hand dea,

, Schryvers gefchreeven , nogte inct derzelver eigenen

, naam , nogte met raeldinge van hunne Woonplaatfe ,

^jnaar. met eene Zinfpreuke , ondertekend , en met em
, verzegeld Billet , het welke dezelfde Zinfpreuk tot op-

, fchrift heeft , waarin des Schryvers fTaam en Adres ,

, door hem eigenhandig gefchreeven , vol - uit gemeld

, zyn r aun C; C. H. vander Aa , Secretaris dee-

, zer Maatfchappye , zeer leesbaar gefchreeven , in het^

, NederduitJch » Franjcb ofte Latyn , Fr^jnco gezon-

• den worden.

, De Prys , gefield op ieder van de bovengenoemde

Vraagen , voor den .geenen , die haars oordeels dezel-

ve best beantwoord, is eene Goude Medaille ^ op den

gewoonen Stempel der Maatfchappye gcflaagen , met?

den naam van den Schryver , en het jaartal op den rand.

Doch zal het den geenen , dewelke den P/7 f behaa-

len zal , ofte een Aceesfit zal bekoomen , niet vr^

ftaan , zyne Verhandeling , dewelke zoodanig bekroond

is , het zy in het geheel ofte ten deele ; het zy apart

,

ofte by eenig ander Werk , te doen drukken , zonder

de uitdrukkelyke toeflemming van deeze Maatfchappye

daartoe verkreegen te hebben.'*

Op
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^ ^

Op gcmelden ai. Mey 1777. zyn

ook door de Maatfchappy aangefteld lot

Directeuren ^

de heeren

DEMETRIüS , Prince van Gaïüt-

zin^ extraordinair Envoyé van haa-
te Kuskeizeriyke Majefleit ^ enz.^ enz.

In ^sHage.

Mr. [OACHIM RENDORP , Heer
van Marqtiette ^ Schepen en Kaad
der Stad Amfterdam.

Mr. PAUL LE LEU de WILHEM,
Heer van Dronge'len ^ Schepen en

Kaad der Stad Haarlem.

Mr. GYSBERT ADRIAAN PA^
TYN 5 Schepen en Kaad der iaatst-^

gemelde Stad.

JERE.
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JEREMIAS VAN RIEMSDYK, Gou-
verneig' - Generaal . van JSfcderiands

Indien ; nu reeds overleeden.

Mr. YSBRANDÜS JÖHANNES
FABER VAN RIEMSDYK, Kaad
in de V^^oedfchap ^ en nu ook Sche-

fen deezer Stad.

REINIER DE KLERK , toen Di^
reSfeur- Generaal ^ nu Gouverneur-

Generaal van Nederlands Indien.

Mr. TACOB CORNELIS MAT-
THEÜS RADERMACHER,
Kaad extraordinair van Nederlands

Indien. — en

JOHANNES MATTHIAS ROSS ,

DireSieur van Bengalen.

Tot Leden de Hecren

M. MOREAU , Confeilkr a la Cour

des Aides de Provence^ Hiporïogra-

fhe de France^ a Paris.

Mr. M
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Mr. M. TYDEMAN, y.C7.2). &
Prof! op de Hooge Schoolene Utrecht.

NIC. WILH. SCHROEDERVsPr^^
fesfor in de Oosterfche Jaakn en

'Antiquiteiten te Gwmngen.

G.
J.
BEUTH , Med Do&or ^ Prof.

arth Obflet. te Ckve.

Mr. WILLEM HENDRIK van
HASSELT ^ teZutphen.

D. H. GALLANDAT, MedDo&or
en LeSfor te Vlhjïngen.

FERDINAND de JEAN, Medk.
Do&or te Leyden. en

AGGE roskam kool. Kooiman
in de Beverwyk.

Sedert het lutgeeven van voorgemelde
Programma ^ aan de Heeren Dire&euren
gebleeken zynde ^ dat de Schryver van
net Antwoord , onder de Zbrpreuke :

ZYT wYs EN VOORZICHTIG, enz. was de
Heer Cörnelïs Redelykheid, F iskon-

^FUI. Deel. ^^^
fie-



XVIIl VOORBERICHT.

j^enaar enz. m V Hags ; — Van het

Antwoord.: PS ^yondren -, dijj matuur.

IN HAAREN BOEZE]^ gLUIT ^ ^\\Z. dc Hecr
W. VAN Hazen , z^^? Leyden ;

— Van
dat over de Zandverftuwmge ; namqüe ,

ALI^ 5 NULLIS HOMINUM COGENTIBÜS enZ. '

de Heer Dentan, Citoyen de Geneve^

woonende in 's Hage ; en — van het

geen getekend was met de Zinfpreuk \ ^

UTILITATI PUBLICyE , de Heer NiCOLAAS

Meerburg , Hortulanus des Krmdtmns
van ''s hands Unherjïteit te Leyden :

zoo hebben dezelve Heeren Dire&eu-

ren aan gem.elde Schryveren ^ de Zil-

vere Medaiiie ^ volgens het Program-

.

via doen ter hand Hellen ; ook aan è.tn

Heer Meerbtirg , om dat z}^ Billet

,

adeen hy zeker toeval ^ der Maatfchap-

pye niet was in handen gekoomcn.

En gemerkt de M^ïtichAppy 5 vol-

gens haar Programma van dat Jaar ^

l)efloten had eenen Tak van haar met

deü naam van haaren (Mpommifi^^^ ^^^
te
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te fchikkenj om door het opgceven van

Prysvraagen ^ en het geevefl van Eere-

pryzen of Belooningen ^ den Koophan--

de^ 5 Land- en Akker- bouw ^ Fabryc-

quen ^ Zee'vaart en Vïsfcheryen ^ enz.

in ons lieve Vaderland en de Colonien

van deezen Staat op de ffcerkfte wyze
,

die haar mogelyk was ^ aantemoedigen

en te bevorderen ;
— heeft zy ook

daar van een afzonderlyk Programma
aan het licht gegeeven. —

• Naadien

dit Ontwerp nu is tot ftand gekoomen
,

en deeze (Economijche Tak reeds eene

zeer aanzienlyke gedaante heeft verkree-

gen 5 en ten dien einde reeds de Naam-
lysten ^ Prysvraagen ^ by de Algemee-
ne Vergadering vastgcfteld , Aanfpraa-
ken enz. zyn uitgegeeven 5 oordeelt de
Maatfchappy niet. noodig ^ dat laatst-

genoemde Progiamma , als nu meer
voor ó.t\iL Oeconomifchen Tak in het by-
zonder behoorende ^ hier by v^réder te

plaaticn. '

.-'"
'±-

^^2 '

Het
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Het verhandelde op de Groote Ver-
gaderinge van ai.Mey 1778. is vervat

in het volgende Programma ^ daar van
door de Maatfchappy uitgegeeven.

^ ^ s$i

5 "nr^e Hollandfche Maatfchappy der Weetenfchappen ,

> JLJ^ opgericht te Haarlem , heeft in haare Vergade-

, ring van den 21. Mey 1778.

I. , Geoordeeld , dat

A. , Op de Vraage van de Nuttigheid der Zielkunde

5 ( Pfychologie ) , enz. , best geantwoord is door den

, Schryyer van het Antwoord , onder de Zinfpreuke :

, Hunc igitiir terrorem animi , tenehrasque necejfe e/i
,

, Non radii folis , neque lucida Tela Diei discutient
,

5 fed naturce fpecies ^ ratioque, Lucret. de Rcrum Nat.

, Lib. I. Dewelke by opening van het Billet bevonden

5 is te zyn de Heer Jean Trembley , demeiirant a Ge*

, neve , rue des Chanoines ; aan denwelken Zy dan ook

, den prys van de Goude Medaille heeft toegeweezen.

B. , Onder de Antwoorden op de Vraage van het

, aanwinnen van Voorland voor de Zuider - Zee - Dykcn ,

, in het Jaar 1773, voor de eerjie , en in het Jaar 1776,

, voorde tweede reize opgegeeven , heeft Zy de Goudc

, Medaille toegekend aan den Schryver , die tot Zin-

, fpreuke van zyne Verhandeling gebruikt had : Studio

, €ƒ Induflria } eu is by bet openen van het Billet be-

vonden
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ï vonden , dat dezelve was Mr. Matthys Smit,
, meede-yolmagt der vyf deelen Zee -dyken huitendyks ,

3 en Dyks 'Gedeputeerde van het Nieuwe Bildt te Fra-

y neker.

C. , Ook zyn de Antwoorden op de Vraage van di

5 vermindering der Zeevifch , ten minjien op fouimige

5
plaatjen , kort voor onze Wal , allen als onvoldoende

, afgekeurd.

D. , En op de Vraage van de Texelfche Zeegaten ,

, gééne Antwoorden ingekoomen zynde , Hek de Maat-

> fchappy deeze Vraag noch eens voor, om te beant-

, woorden voor 178 1. Zy luid aldus: Kan men den

, juisten tyd en geboorte der Texelfche Zeegaaten , uit

, echte Hiltorifche bewyzen , hepaalen ? ïVelken zyn

, de voornaamfic Veranderingen , die dezelven onder*

, gaan hebben ? En van welken invloed is dit een en

, ander op de Zuider - Zee en het Te , mitsgaders op de

y Kusten en Zee • weeringen der Provinciën , welken aan

, deeze Wateren paakn ?

^ II. , De Maatfchappy (lelt voor, om te beantwoor-

> den voor het Jaar 178 1.

a, , Hoe verre kan men thans de natuiirlyke HtstO'

, rie des Dampkrings van ons Vaderland , uit de Mete-

5 oroiogifche IVaarneemingen , op Zwaanenburg geno'

, 7vien , vergeleeken met die van andere plaat/en , op"

y maaken ? Men bedoelt byzonderlyk , dat men hieruit

, aantoone : i.) Welke de doorgaande , of meest ge-

, woone gevolgen van het Weder zyn , die men naa hec

, vermeerderen of verminderen van de zwaarte of dicht-

, heid van den Dampkring , dat is , naa het ryzen of

> daalen van den Barometer , als mede naa de verande-
**

3 ringen
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, ringen van Warmte en Koude , en van de kracht en

5 ftreek der Winden , op verfchillende tyden van het jaar

, en plaatfen , waarneemt? 2.) Of de verandering van

, Wind en Weder hier te lande ook fomcyds eenen zeke-

, ren loop houdc ? 3. ) Welken invloed de verfchillen-

, de ftand der Maane op dezelven hebbe ? 4. ) Of 'er

, aan de verfchillende ftanden der Planeeten ook eenigen

, invloed op den Dampkring is toe te fchrj^ven ? 5.)
, Welke overeendemming 'er is tusfchen de verfchillende-

, Afvvykingen van de Compasnaalden en de Weers-ver-

, anderingen ? 6. ) Welke regelen 'er uit deeze waar-

, neemingen kunnen worden afgeleid , volgens welken

, men in fommige gevallen , eene aanftaande verandering

, van Wind en Weder met waarfchynlykheid kan vooruit

, zien ? Men zag hier ook gaarne bygcvoegd : of 'er

,

, behalven deezen , ook eenige andere Voortekenen voor

5 aanftaande Weers - veranderingen in ons Vaderland waar-

j genomen worden ? zo ja : welken ?

b, , En uit het hyzotidere Fonds j
(volgens bekend-

, maaking in het Programma 1773.) door éénen der

, Heeren Dircfleuren gevestigd , ftek zy voor om te be-

^, antwoorden voor het Jaar 1780. de Vraage : fFelken

, invloed heeft de droogmaaking van Water - plas/en op

5 den (iaat van ons Landl fFelken zyn de nuttige ^

y voelken de naadeelige gevolgen ? En uaai ei/ebt in het

, laat/te geval de voorzichtigheid , ter voorkoominge van

• diZelven ?

IIÏ. , De Vraagen , door de Maatfchappye voor-

, maals opgegeeven om noch te beantwoorden , zyn :

Jï. , Kan men , behalven de Koffy , Suiker , Cacao

j en Katoen , in de JVest - Lndijche Volkplantingen van

j den
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, den Staat , ifok eenige andere Planten , Boomen ofte

, Gewaj[fen , met voordeel aanleggen ", *üoelke gefchikt

, zyvs tot Leevensmiddelen , ofte van gebruik kunnen

, weezen in Manufacturen en Fabriquen van dlh Land ?

, De Proeven , eenige jaaren geleeden^ met den Indi«

, GO , hebben in zoo verre niet beantwoord , terwyl men

, deszelfs Culture ondervonden beeft , voor de gezond'-

, beid der Negers naadeelig te zyn ; maar zyn 'er dan

, niet wel anderen ? zo ja : welken ?

5 In het Jaar 1774. voor d& e^rfte^ en in het Jaar

5 1776. voor de tweede reize öpgegeeven , om tè be-

5 antwoorden voor 1784.

B. , Z)^ Ongelykbeeden der Trawanten van

, JupiTER ^tf verklaaren uit hunne wederzydfche aan-

f trekkingen ;
—— de Massen of Grootiieeden van

^ deeze Trawanten te bepaalen uit hunne waargenoome*

, ne Onregelmaatigheeden ;
—- hoe dikmaals en- bin-

, NEN WELKE TYDEN de Ougelykheeden , daar uit ont-

5 [taande , voorvallen ?

, In het Jaar 1776. voorgelleld , om te beantwoorden

, voor het Jaar 1779.

C, 5. Welken zyn de ge/cbiktjïe en gercedfte midde"

, len in ons Land y tot verbeteringe i. van het ver-

5 STAND,- en' %. van het hart- en de ^eden van' ge*

, ringe lieden, zoo in de Steden^ als ten platten lande

^

5 byzondcr om dezelven daar door tot meerder naar/tig-

, beid aantemoedigen en te gewennen ?

, In het Jaar 1777. öpgegeeven , om te beantwoorden

1 voor heg begin van 1780. En

^ <^

4 D. mu
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D. , fFelke is de waare natuur der Z^VLAmïEN?

, Hoedanige UitwerkingeJi brengen zy te wege , en wel-

, ken zyn de beste Middelen , om derzeher naadeeUgs

, gevolgen voor te hoornen ?

, Voorgefteld in het Jaar 1777. om te beantwoorden

, voor het Jaar 1779."

De Voorwaarden zyn de gewoonen 5

die ook reeds boven op hïadz. xiv. ge-

meld zyn ^ en daarom hier niet behoe-

ven herhaald te worden.

Op denzelfden ai. Mey van dit loo-

pende Jaar zyn ook by de Maatfchappye

benoemd tot Dm&euren ^

DE HEEREN
Mr. HERMAN GERLINGS , Schepen en

Raad der Stad Haarlem , enz. enz.

CORNELIS PIETER baron van LEYDEN,
Fryheer van Warmond , Schepen en Raad
der Stad Haarlem.

WILLEM ANNE LESTEVENON , Scher

pen en Raad der Stad Haarlem.

JOAN
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JOAN FREDRIK d^ORVILLE , Schepen m
Ruad der Stad Amfterdam,

Mr. JEAN DEUTZ , Schepen en Raad der
Stad Amjierdam.

FRANS JACOB HESHUYSEN , Commisfa^

ris van bovengemelde Stad,

Mr. ERNESTUS EBELING, Advocaat enz.

meede te Jmfterdam,

Mr. WILLEM EMMERY de PERPON-
CHER DE SEDLNITZKY, Heer yan WoU
phaartsdyk geëligeerde Raad in het Eerjle

Lid van hun Ed. Mogenden de Heeren Staa-

ien ^s hands van Utrecht.

GEERLACH THEODORUS van der CA-
PELLEN , Heer yan Schonauwen , befchree-

yen in het Lid van de Heeren Edelen en Rid-
derfchappen 's Lands van Utrecht,

GERARD AARNOUD TAATS van AME-
RONGEN , Heer van Schalkwvk ^ hefchree-

yen in het Lid van de Heeren Edelen en Rid-*

derfchappen 'sLands van Utrecht.

Mr. DANIEL CORNELIS de LEEUW,
Raad in de Vroedfchap der Stad Utrecht.

* *
S Tot
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Tot Leden ^ de Heeren

r . , . DENTAN , Cito:ien de Gemve
,

monende in 'sHage.
'/'"''

MELCHIOR HURTER , toen te Amjler-^

dam^ thans woonendc te Schafliaufen.

, . . . ACHART) ^ Lid van de Koning'
lyke Academie te Berlin.

J.
BALLEXSERD , Burger van Qeneve ,

woonende te Parys.

3EAN SENEBIER, Miniflre du St. Evangik
& Bibliothecaire de la Ville de Geneye.

JOHN HOPE, M.D.M. & Botan. Pro^

fesfor te Edenburg.

Eindelyk ^ hoewel met leedweezen ,

moet de Maatfchappy het verlies mel-

den 5 \ geen zy geleeden heeft in drie

haarer Dtrc&euren ^ met naamen , de
Heeren

JoHANNEs Bacheracht ^ Oud- SecoH-

de 0]^ Bengakf^^ tt Batavia geftorvcn.

Mr.
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Mr. Is. SwEERS 5 Oud-fVéeJideerend

Schepen en Ksad der Stad Amflerdam ,

mugaders Bewindhebber van de Oost--

Indïfche Compagnie ^
— aldaar in de

maand Juny 1777. in den ouderdom van

69 jaaren en bynaa 6 maanden overlee-

dcn. — Als mede
/

NicoLAAs Willem Kops , Koopman
alhier ^ in den ouderdom van 58 jaaren

en 10 maanden , binnen deeze Stad op

den 5. 06tober 1778. geftorven. Van
welken laatften wy nu melden kunnen

,

dat zyn Ed. de DireSfeur is , van wien
in het Programma van 1773 ^ en ver-

volgens alle jaaren melding is gedaan ,

dat door denzelven een Fonds is aan

de Maatfchappy gegeeven, om jaarlyks

daaruit eene byzondere Prysvraag op te

geeven en te beloonen.

Ook zyn van haare Leden geftorven

de Heercn :

Samuel
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Samuel Gottlieb Gmelin 5 op zyne
Reize na Perjien in het jaar 1774. <^^-

gelukkig om het leven gekoomen.

—

JoHANNEs Georgius Model, in 1775. te

Petersburg overleeden. — P. de La-
VAux , Collonel ten dtenfte van deezen

Staat ^ in Augustus 1776 : Van wel-

,ker dood de Maatfchappy niet ^ dan naa

het uitgeeven van het voorgaande Deel
heeft kennis gekreegen. — Vervol-
gens de Heeren Johannes Nettis , in

den ouderdom van 69 jaaren en omtrent

9 maanden 5 den 15. February 1777.
-— Mr. L. Th. Gronovius ^ oud ruim

47 jaaren^ in Augustus 1777, — A,
V. Haller 5 den 16. Oótober 1708.

geboren ^ en den 1%. December 1777.
te Laufanne overleeden. — F. B.

Albinus^ in den ouderdom van byna

63 jaaren ^ den 23. Mey 1778. geftor-

ven. — En Petrus Burmannüs , den

514. Juny 1778. oud 64 jaaren en vier

maanden 5 ten grave gerukt-

De
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De Maatfchappy vleit zich , aanhou-

lende te toomn^ dat het haar ernst is,

rod en het Vaderland te dienen ; en
vertrouwt 5 dat het haar daarom op den
duur ook aan gééne Begunftigers en
Medehelpers zal ontbreeken.

Vit naam der Maatfcbappye ,

C. C H. VANDER Aa.

HAARLEM,
Pden 2. December 1778.

I
NAAM'
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iiE-R TEGENWOORDIGE.

DIRECTEUREN
VAN DE

HOLLANDSCHE MAATSCHAPPYE
DER WEETENSCHAPPEN

,

GESCHIKT NAAR DE ORDE DES TVDS.

MR. CORNELIS ASCANIUS van SYPESTEYN,
Kaad in de Vroedjchap , en Burgemeeftêr der

Stad Haarlem^ enz* enz. den 21. Mëy 1752.

Mr. ANTONIS SLICHER , Raad in de Vroedfcbap,

en Burgemeester vam dezelve Siad , enz. enz. den

21. Mey 1752.

Mr. JOOST HUYGflENS , RaM tn de Vroedjchap ,

en Schepen der gemelde Stad , enz* enz. den ai.

Mey 1752.

Mr. JAN THEODORUS KOEK , Raad in de Vroed-

fchap en Schepen der gemelde jiad Haarlem , enz. enz.

den 21. Mey 1752.

Mr. JAN HENDRIK van DAM, Oud-Secretaris der

gemelde Stad^ enz. enz. den ic. Jan. 1753.

ZYNE
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ZYNE DOORLUCHTIGE HOOGHEID

"WILLEM,
PRINS VAN ORANJE en NAS5AU , 's LANDS

ERFSTADHOUDER , etc. etc etc. ..^.m

Aan men door de Heeren DireSteuren de Tyteï van

PROTECTOR dee?er Maatfchappye

I
'

is opgedragen , den 31. July 1754.

Mr. CORNELIS AARNOUT van BRAKEL, Raad
in de Vroedjcbap en Schepen der fiad Haarlem , Hoog-

Heemraai van Rhynland enz; enz. den 31. July 1754.

Mr. JAN FREDRIK ?AKW, Raad inde Froedfehap
en Schepen der gemelde Stad^ fyntmcester van Rhyf{^

land^ enz, enz, den 15. July 1755.
'

ANTONI KUITS , Raad in de Vraedfchap en Bur^

gemeester der jlai Haarlem , enz* enz* den i. Fe-

bruary 1757.

Mr. JAN DIEDERIK PAUW, gebore HOEüFFT,
Heer van Buttingen en Zandvoorty Heemftede^ Riet*

wyk en Rietwyker-oort , Raad in de Froedfcbap en>

Schepen der fiad Haarlem , enz: enz. den i.Februa-

ry 1757.

ZYNE DOORLUCHTIGE HOOGHErD

LUDOVICÜS ERNESTÜS , Hertog van Bruns'üoyk^

Wolfenbuttel , Veldmaarjchal van het Roomjchc Kyk
en der vereenigde Nederlanden , Gouverneur van 's tier-

togenbofchy enz, enz* den 22. Mey 1758.

ZYNB
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ZYNE DOORLUCHTIGE HOOGHEID

CAREL, Prins van Nqffau Weilburg ^ Generaal en
Collonel van een Regiment, ten diende deezer Landen ^

enz. enz, den 22. Mey 1758.

Mr. ABRAHAM PERRENOT , Raad der Domeinen .

van Zyn Hoogheid , enz. den 20. Juny 1758,

Mr. G. P. BOUDAAN, Burgemeester en Raad der ftad ,

Jmfterdam^ enz. enz. den 21. Mey 1761.

Mr. PIETER VERMEULEN, Raad in de Vroedfcha^

en Schepen der fiad Haarlem y den 21. Mey 1761.

OTTO FREDERIK , Graave van Lynden^ tieere van
Nederbemert en de Voorst , Amptman van de Over-
letüwe , enz. enz. den 5. February 1765.

ADOLPH JAN HESHUYSEN , Raad in de Vroed^

fchap , en Schepen der jiad Haarlem , den 5. Fe-

bruary 1765.

JAN HOPE , Schepen in Raad der Jiad Jmfterdam ,

Bewindhebber van de Oost - Indifche Compagnie , enz.

enz. den 5. December 1765.

JEAN GYSBERTO DECKER , Schepen en Raad der

ftad Haarlem , den 21. Mey 1766.

W. H. Baron vam ROUWENOORT , Heer van den

Ulenpas , Ridder van de Duitjche Orde , 'ènz. enz»

den ai. Mey 1770.

Mr. DANIEL RADERMACHER , Heer van Nteu^

voerkerke , Oud -raad der fiad Middelburg . Bewind-

hebber der Oost •'Indifche Compagnie ter Kamen Zee*

land , enz. enz. den 21. Mey i77i«

Mr.
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Mr. ABRAHAM CALKOEN, Hetr van Kortenhoef,

enz. enz. den 21. Mey 1772.

Mr. JAN VAN LOON, Oud- Secretaris der ftadjinfler-

dam^ enz. enz. den 21. Mey 1772.

Mr. RÜTGERUS PALUDANUS , Raad in de Froed^

fchap 5 en Oud - Hoofd - Officier de ftad Alkmaar
,

enz. enz. den 21. Mcy 1772.

Mr. CORNELIS van LENNEP, enz. te Jmfierdam,
den 21. Mey 1772.

Mr. PIETER van BLEISWYK , Raadpenfionaris en

Groot - ZegeWewaarder van Holland èn ïVest - Vries-

land , Curator van ^sLands Hoogt Schoole te Leiden,

enz* enz. in ^s Hnge , den 24. Mey 1773.

Mr. ZACHARIAS HENRIC ALEWYN , Heer van
Mynden en beide de Loosdrechten , Schependen Rqad
der ftad Jm/ierdam , f«s,^/3S. deri 24. Mey'1773.

CORNELIS JACOB van der LYN , enz}%z^lié
Jmfterdam y den 24. Mey 1773.

Mr. IMAN WILLEM FALCK, Raad van Nederlands

Indien en Gouvern. van Ceylon, den 25. Mey>ï^74v-

Mr. JAN JACOB HARTSINCK , Chartermeester hy
het Edel Mog. Collegie ter Admiraliteit te Amjïer-

dam, den' 25. Mcy 1774.

ANDREAS EVERARDUS van BRAAM HOUCK-
GEEST , Hesr van de Haare , den 25, Mey 1774.

JACOB PHILIP, Baron van BoETSEïiAAR , Heer van
Nieuwveen , befchreeven in de Ridderfchap van HoJL
enWest-FriesL enz. enz, den 22. Mey 1775.

XFllL DeeU *** Mr.
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Mr. ALEXANDER HIERONYMUS ROYER,
Secretaris van hun Edele Groot Mog> enz^ enz. den

22. Mey 1/75.

GEORGE FREDERIK , Baron tiioe Swartsenburg
EN HoHSLANDSBERG^ Grietman van Menaldema-deel^

en Curator van de Jcademie te Franeker , enz. enz.

den 21. Mey 1776.

Mr. NICOLAAS FAAS , Schepen en Raad der flad

Jmjterdam, enz. enz. den 21. Mey 1776.

Mr. JOACHIM FERDINAND de BEAUFORT,
VAN DüivENDYKE , Drost van Tsfeljiein , enz. enz.

den SI. Mey 1776.

Mr. HENDRIK HERMAN van den HEUVEL,
]

Griffier van het Hof van Ju[iitie te Utrecht , enz.

enz. den 21. Mey 1776.

Prins DEMETRIUS van GALLITZIN , Etraorëna-

ris Envoyé van haare Rus • Keizerlyke Majcfteit by

hun Boog Mog. den 21. Mey 1777.

Mr. JOACHIM RENDORP , Heer van Marquette ,

Schepen der ftad Jmjlerdam , enz^ enz. den 21.

' Mey 1777.

Mr. PAUL LE LEU de WïLHEM, Heer van

Drongelen , Schepen en Raad der [iad Haarlem , den

SI. Mey 1777.

jMr. GYSBERT ADRIAAN PATYN, Schepen e:

Raad der laatstgemelde Stad , den si. Mey 1777

Mr. YS.
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Mr. YSBRANDÜS JOHANNES FABER van
RIEMSDYK, Raad in de Froedjchap en Schepen der

ftad Haarlem y enz. enz. den^i.Mey 1777.

REINIER DE KLERK , Gouverneur Generaal vmlJe'
derlands Indien , enz. enz. den 21. Mey i777;?^lL',

Mr. J. C. M. RADERMACHER , Raad Extraordin-

van Neder l. Indien , enz. enz. den 21. Mey 1777.

JOHANNES MATTHIAS ROSS, Diredteur van Ben-

galen ^ enz. enz* den 21. Mey 1777.

Mr. HERMAN GERLINGS , Schepen en Raad der

ftad tiaarkm, enz. enz, den si. Mey 1778.

CORNELIS PIETER baron van LEYDEN , Fry^

heer van fVarmond , Schepen en Raad derftad Haar-
lem , den 21. Mey 1778.

WILLEM ANNE LESTEVENON , Schepen en Raad
derjiad Haarlem , den 21. Mey 1778.

JOAN FREDRIK d'ORVILLE , Schepen en Raad der

fiad Amfierdam , den 21. Mey 1778.

' Mr. JEAN DEUTZ , Schepen en Raad der ftad Am-
fterdam ^ den 21. Mey 1778.

FRANS JACOB HESHÜYSEN , Co?nmïsfaris van

| bovengemelde Stad ^ den 21. Mey 1778.

Mr. ERNESTUS EBELING , Advocaat enz. enz. rr

Amfierdam y den 21. Mey 1778.

* * * s Mr.
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Mr. WILLEM EMMERY de PERPONCHER de
SEDLNITZKY , Heer van Wolphaartsdyk

, geëli'

geerde Raad in hèt Eer[te Lid van htm Ed, Mogenden
de Heeren Staaten 'sLands vmt Utrecht , den 21.

Mey ij77§.

GERLACH THEODORUS van der CAPELLEN ,

Heer van Schonamvten , befchreeven in het Lid van

de Heeren Edelen en Ridderfchappen 's Lands van Ut-

recht y den 21. Mey 1778.

GERARD AARNOUD TAATS van AMERON-
GEN , Heer van Schalkwyk , befchreeven in het Lid

van de Heeren Edelen en Ridderjchappen 'j Lands van

Utrecht, den 21, Mey 1778.

Mr. DANIEL CORNELÏS de LEEUW, Raad in de

Froedfchap derjlad Utrecht^ den 21. Mey 1778.

NAAM.
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N A A M L Y S T

VAN DE

TEGENWOORDIGE

L EDE N
NAAR ORDE VAN HET INKOMEN.

C.
C. H. VANDER Aa , Leeraar der Gemeente , toe-^

gedaan de Onveranderde Jugsburgfcbe Confesfiey

binnen deeze fiad Haarlem , Secretaris deezer Maat'
fchappye ^ den- ii. Mej^ 1752.

JAN ENGELMAN , Med. DoEl, Opziener van 's Ge-
meene - Lands Werken van Rhynland ^ en Schout van
Sparendam , den 6. Juny 1752.

Mr. A. WEIS , Profejfor te Leiden , den 22. Au-
gustus 1752.

J. D. GAÜBIÜS, ProfeJJor te Leiden, en Lyf-Medic.
van Zyne Doorl, Hoogheid den Heere Prinje Erfjiad-

houder , enz. enz, den 22. Augustus 1752.

HENRICH FLORENS SYBEL , Predikant te Kleeft

den 22. Augustus 1752.

* * *
3 JOAN-

I
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jOANNES NICOL. SEBASTIANUS ALLAMAND

,

Profeffor te Leiden , den lo. January 1/53.

JAN SNELLEN, te Rotterdam, den lO. Janua-

ry 1753-

JOAN GEORGE HOLTZHEY , Oud Munt - Mees-
ter van de Frovincaak Munt te Utrecht , enz, enz.

den ïo. January 1753.

CAROLUS CHAIS , Predikant in 's Rage , den

10. January 1753.

Mr. P. LYONNET, Admcaat in'sEage, den 10.

January 1753.

Mr. JAN FRANCOIS DRYFHOUT , Admcaat in

'sEage , den 15. July 1755.

LEONARDUS OFFERHAUS , ProfeJJor te Gronin^

gen, den 15. July 1755.

JOHANNES DAVID HAHN, Profe(for te Leiden,

den 15. July 1755.

JAN SCHIM, Koopman te Maasjluis , den 15.

Ny 1755-

LAURENS PRAALDER, Mathematicus te Utrecht^

den 15. July 1755.

LUDOVICUS CASPARUS VALCKENAAR, Profei-

Jor te Leiden , den 15. July 1755.

HERMANNUS VENEMA, Profejfor te Franeker ^

den 22. Mey 1758.

NICOLAUS YPEY, ProfiJJor te Franeker , den

^z. Mey 1758.

DAVID
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DAVID RUHNI^ENIUS , ProfeJTor te Leiden , deo

22. Mey 1758.

Mr. NICOLAAS BONDT , Advocaat te Amfterdam ,

den 22. Mey 1758.

Mr. JAN DE GROOT, Advocaat in 'sHage , den
22. Mey 1758.

DIRK KLINKENBERG , Ordinaris Klerk ter Secre-

tarie van Holland ^ den 22. Mey 1758.

J. FREDER. MARTFELDT, Collonel van de

Artillerye , ten dienjie van deezen Staat ^ in 's Hage,
den 20. Juny 1758.

WILLEM ALBERT BACHIENE, Joh. Zoon,
Joh. Hendr. Broeder , Predikant in dt Gereformeer'

de Nederdmtfche Gemeente , en Prof. te Maa/ïricbt ,

den 22. Augustus 1758.

A. V. GHERT, 'sLands Medicina Do&or der Ba-
ronnie van Breda , den 21. Mey 1759.

*J0HANNES CASTILLON , Profe[for in de Mathefis,

enz. enz. te Berlin , den 21. Mey 1760.

PETRUS CAMPER , A.,L. M. Philofopb. & Medic.

DoStor, S Profejor. R.S. Lond. Sec. ^c.^c. den-

si. Mey 1760.

C. A. KLOEKHOF , Med, Doctor en Burgemeefter der

Jlad Kuilenburg , enz. enz, den 21. Mey 17^0.

SALOMON DE MONCHY , Med. Do^or en ProfeJJor

te Rotterdam, den 21. Mey 1760.

JACOB VAN LIL. Stads Heelmeester te Rotterdam

,

den 2];. Mey 1760.
*^ * * 4 C. TEN
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G. TEN HAAFF, Heelmeester te Rotterdam, en Steen-

fnyder te Delft , den 21. Mey 1760.

DAVID DE GORTER , J. Z. Med. Dodtor en ProfeJJl

Lyf' Medicus van haare Rus - Keizelyke Majejleit
,

enz, eriz. te Zutphen ^ den 21. Mey i^di.

MARTÏNUS VITRINGA, Predikant te Arnhem
,

den 2.1, Mey 1761.

JACOBUS HOVIUS , Medicincs Do6ior te Jmjlerdam,
den 21. Mey 1761.

JOHANNES FREDERICÜS HENNERT , Profejor
te Utrecht j den 21. Mey 1761.

GERARDUS FR IDERICUS MULLER , Hifiorio^

graphus Rusficus ^ Jcadem. Imper. Scient. PetropoL

6fc. i§c, den 21. Mey 1762.

JOHN PRINGLE, MedicincB Dodtor te Londen.,

den 21. Mey 1762.

EWALDUS HOLLEBEEK, ProfcJJor te Leiden,

den 24. Mey 1763.

HERMAN DE GOPvTER , Mcd. Doa. te Amfterdam ,

den 24. Mey 1763.

LAMBERTUS BIKKER , Med. Do5tor te Rotterdam ,

den 24. Mey 1763.

JOHANNES 'PETSCH, te Tsfelftein , den 24;

Mey 1763.

JACOB VANDER HAAR, HeeU en Hand- Arts van de

(iad en het Hospitaal der Hoofdflad 's Hertogenhofch ,

den 24. Mey 1763.

GEORG



C ^u ) -^

GEORG VAN STENGEL , Geheime 'Staats -Raad en

Kabinet Secretaris van Zyne Keurvorst!. DoorL van
de PaltZy enz. enz. den m. Mey iy6\^.y^

JOHAN DAVID MICHAÊLIS, Philofoph. Profefor
Ordinarius op de huoge Schooïe te Göttingtn , 6fc. i^c,

den 21. Mey 1764.

JOHANNES OOSTERDYK SCHACHT, Medicin.^

Dodtor en Profe£or op de Academie te utrecht , den

21. Mey 1764.

JAN TAK, Medicina Doctor te Leiden , den ai.

IVley 1764.

M. MESSIER , Jftronome^ attaché au depSt des Plans

de la Marine de France , den 21. IViey 1764.

J. J.
BLASSIERE , Philofoph. Donor , Mathematicus

in 'sHage , den 21. Mey 1764.

CHARLES BONNET , Lid van den Raad van
Geneve , en van verfcheide geleerde Gcnootfchappen ,

den 5. February 1765.

JOSUA VAN IPEREN, Predikant te Batavia , den

5. February 1765.

GEORGIUS COOPMANS , Medicince Dodtor te Fra-

neker , den 5. February 1765.

S. C. KRIEL , Medicina Dothr te Batavia , den 5.

February 1765.

M. DE LA LANÖE , Lid van verfcheide Geleerde

Gcnootfchappen ^ enz. enz, te Parys , den 3. Decem-
ber 1765^

=^ * ^
5 GÜAL-
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GÜALTHERUS van DOEVEREN , Med. Doftor m
Profeffor te Leiden , den 3. December 1765.

Mr. PETRUS BONDAM , J. U. D. Ê? Profejf^r te

Utrecht y den 3. December 1765.

WENCESLAUS JOHAN GUSTAV KARSTEN,
ProfeJJor in de Phïlofophie en Mathefis te Halle

,

den 21. Mey 1767.

JACQUES DE STEHLIN , Perpetueel Secretaris van

de Kcizerlyke Academie der Weetenfohappen te Pe-

tersburg ^ den 21. Mey 1767.

JOHAN CAREL PALIER , Profejfor en Predikant in

'sHertogenbofch ^ den 21. Mey 1767.

MARTINUS SLABBER , BaiUu<ü: en Secretaris van
Baarland en Bakendorp , Secretaris van Oudelande ,

Lid van de Zeeuwfcbe en KeurvorfieL Sayifche Phyfi-

caalfcbe Maatjchappyen , den 21. Mey 1767.

CORNELIS PLOOS van AMSTEL , Jacob Cornr-

Lisz. , Directeur van de Academie der Tekenkonst der

ftad Amfterdam , enz, enz. den 24. Mey 1768.

DÏONYSIUS VAN DE WYNPERSSE , A. L. M. Pro-

feJJor in de Philof, Aftron. en Mathefis , op dé boogs

Schooie te Leiden , den 22. Mey 1769.

JEAN HENRY van Swinden, Philofoph.DoStor en

Profejfor^ enz. enz. op de hooge Schooie te Franeker ,

den 22, Mey 1769.

JOHANNES FLORENT. MARTINET, A.L.M.
Philof, Do6tor , en Bedienaar des H. Euangeliums te

Zutpbeny den 22. Mey 1769.

CHRIS-

!
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CHRISTIAAN BRÜNINGS , InfpSieur Generaal der

Rivieren van Heiland en JVest - Vriesland ^ en Op-

ziener van 's Gemeenen - Lands Werken van Rhyn*

land ^ enz. enz. op het huis Zwaanenburg ^ den 22.

Mey 1769.

JOHANNES FRANCISCÜS CLEMENS MORAND,
Ridder , Do^or en Rrofejfor in de Medicynen , enz*

enz. ie Farys , den 21. Mey 1770.

ROGERUS JOZEPHUS BOSCOVICH , ProfeJJor in

de Mathefis te Milaan^ den 21. Mey 1770.

PAULUS FRISI , FrofeJJ'or in de Mathefis te Milaan ,

den 21. Mey 1770.

A. BRÜGMANS, Philio/opb. £? Mathef ProfeJJor

Ordinarius , op de Academie te Groningen , den 21.

Mey 1770.

FRIDERÏCUS ADAMUSWIDDER, Philojopb.

Doctor en Profejfor , op de Academie te Groningen ,

den 21. Mey 1770.

ALLARDUS HULSHOFF , A. L. M. &f Philofoph.

Dodor y Leeraar der Doopsgezinden te Amflerdam ,

den 21. Mey 1770.

AARNOUD VOSMAER , DireBeur van het Kabinet

van Zyne Doorluchtige Hoogheid , den Heere Prinfc

van Oranje , enz. den 21. Mey 1770.

MATTHIAS VAN GEUNS , Med. DoSior en ProfeJJor

te Hardertvyk , den 21. Mey 1770.

BOUDEWYN TIEBOEL , Apotheker te Groningen ,

den 21. Mey 1770.

DAViD
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DAVID VAN GESSCHER , Hdelmee(ïer , tnz. enz. U
Jmfierdam , den 21. Mey 1770.

M. LE Marquis DE St. SIMON , den si. Mey 1771.

Mr. FREDERIK ADOLPH vander MARCK,
J. U. D. ProfeJJor te Lingen , enz. enz, den 21.

Mey 1771.

EDUARD SANDIFORT , Med. DoB., Jnat. £? CM-

^ rurg. ProfeJJor te Leiden , den 21. Mey 1771.

ENGELBERTUS MATTHiEUS ENGELBERTS

,

Bedienaar des Heiligen Euangeïiums te Hoorn], den

21. Mey 1771.

ALEXANDER PETRUS NAHUYS , Medic. Do^qt

en ProfeJJor te Ütnsht , den 21. Mey 1771.

MAXIMILIAAN JACOB de MaN , Med. DoBor en

Jrchiater te Nymegen,^ dei? ,2.1. Mey 177!.

JOH. FRED. CLOSSIUS , Medic. DoEtor in 's Hage ,

den 21. Mey 1771.

PYBO STEENSTRA , Pbilojopb. Dodtor , LeStor in

de Wis- Zeevaart' en Sterrekunde te Jmfierdam^

den 21. M^y 1771.

Mr. JAN VAN LIER, Omfanger Generaal van het

Landjchap Drenthe , enz. enz. te JJJen , den 21.

Mey 1772.

GEORG BRUGMANS , Med. Doaor , Burgemeefier ^

enz. enz. te Dockum , den 21. Mey 1772.

P. BODDAERT , Med. DoBor , Oud -Raad der fiad

Vlisfingen , Lid van verfcheide Academiën , enz. enz*

te Utrecht , den 21. Mey 1772.
Mr.
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Mr; HENRrCUS JOHANNES ARNT2ENIUS ,

J. U. D. & Frofeffor te Groningen , enz. enz. den

21. Mey Ï772.

Mr. GERARDUS NICOLAUS HEERKENS,
J, ü. D. Lid van de Arcaden te Romen ^ van de Aca-
demie van Cortone^ van Vlisfmgsn , en Correspondent

van de Academie des Belles Lettres te Pans enz.enz,

te Groningen , den 21. Mey-1772.

C. G, WAGLER , Med. Do£ior\ Hofmedicus van zyne

DoorL HoQgheid ^ den Heer e Hertog > van Brunswyk -

IVolffenbütïel , enz. enz. den 21, Mey 1772.

BENJAMIN CARRARD, Miniflredu St\ Ev. è

Orbe , Cantons de Bèrne £ƒ Friboutg , en Suiffe ,

den 21. Mey 1772. ,.

FRANCOIS HEMSTERH^UISi, Comrnis van den

:^ fiaad van Staaien , enz. enz. in.'sfl^g^y ^n.jii.
Ttóey'j77^. 't''''':3

'^ '^

JOHAN GOÏTLOB WlLUELMlV Predik, te Diebfa

in den Opper - Lausnits ^ Lid van -verfcheide Maat-^

fchappyen. j enz..énz. deh Hl. MéyiYj2.

JOH. BURMANNUS, Med,Doaor, enBótan.Profes-

for enz. enz. te Amfterdam , den 24. Mey 1773.

NICOLAUS LAURENTïüS BURMANNUS , Med.
DüStor euBQta^.'ProfeJJ'or^ enz. enz, ie Am/ierdam,
den 24. Mey' 1773.

PETER JONAS BERGIUS, Profeffor Hipr. Ndtuf.

Êfc, ijic. te Stolholm , den 24. Mèy 1773.

.

JOHAN ESAIAS SÏLBER'SCHLAG , Koninglyke

PruUfifche Opper - Con/ijioriaalraad en' Opper- Bouw-

raad ,

I
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raad , Directeur der Reaal -Schoole , eer[Ie Predikant

en Lid van de Koninglyke Pruisji/che Maat/chappy
der fFcctenfcbappen te Berlin , enz* enz, , den 24,
Mey 177S.

N. J.
DE NECKER , Botanicus en Hi/Ioriograpbus van

Zyne Keurvorflelyke Doorluchtigheid van de Paltz ,

Órdinaris Lid van hoogst-óerzelver Academie te Man-
heini , enz» enz. den ^14. Mey 1773.

HÜGO WILLIAMSON , Med. DoEtor en ProfeJJor t$

Philadelphia , enz. enz, den 24. Mey 1773.

GEORGE WILLEM STEIN , Hof- medicus van Zy.

ne Doorluchtigheid , den Heere Landgraaf van Hes-

fenkajjel, enz. enz, te KaJJel , den 24. Mey 1773.

WOLTER FORSTEN VERSCHUIR , Med. Do^or
te Amfierdam , den 25. Mey 1774.

J. F. W. JERUSALEM , Ficeprcefident van V Confifl.

en Abt van Riddagshauzen , enz. enz. te Brunswyky

den 22. Mey 1775.

JOH. THEOD. ROSSYN , A. L. M. Philof, DoStor

,

Philof. &f Matbef. ProfeJJor te Utrecht , enz. enz.

den 22. Mey 1775.

ANTONY PORTAL, Leeraar der Geneeskunde van

de hooge Schoole te Montpellier , van het Koninglyke

Genootfchap der Weetenjcbappen , en Foorleezer der

Ontleedkunde , enz. enz. den 22. Mey 1775.

. . . . LOUIS , Secretaire de rAcademie de Chi-

rurgie^ i^c. ^c. a Paris , den 22. Mey 1775.

IMAN JACOB VAN DEN BOSCH , Medic. Do6tor in

^sHagCy den 22. Mey 1775.
ADOL^
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ADOLPHUS YPEY, A L. M. Pbilof. en MedicitKt

Dodtor , Êf Botanices Leölor , enz, enz, te Franeker ,

den 2S. Mey 1775,

JACOBÜS ROCQÜETTE , Medk. DoBor , en LeBor

in de Anatomie , Chirurgie en Vroedkimde , enz, enz*

te Haarlem , den 22. Mey 3775.

JOH. FRED. MIEG , Predikant te Heidelberg . enz.

enz, den 22. Mey 1775.

C. HOEFMAN, Jansz. Mediclnce DoBor, en LeSior

in de Froedkunde , enz, enz, te Alkmaar , den 22.

Mey 1775.

JOANNES LUBLINK, DE Jonge, Diredteur der
Maat/chappye tot redding van Drenkelingen enz, enz,

te Amfterdam , den 22. Mey 1775.

JOHANNES MUNNIKHOF, Chirurgyn, enz, enz, te

Amfterdam^ den 22. Mey. 1775.

FLORENTIUS VERSTER, Med, Doaor tn'sBofchy
den 21. Mey 1776.

'

GADSO COOPMANS , Profeff^or te Franeker , enz,
enz, den 21. Mey 1776.

J. DE VRIES , Anat, Êf Chiiurg, Le^or te Leeuwaar'
den , den 21. Mey 1776.

• . . . MICHAIN, Aftronome de Ia Marine de

France , den 21, Mey 1776.

H. J. COLLIN, Confeiller Imp. 6f Rojal a la Regence
de la BaJJe Autriche ,

ö* Phyficien de V Hopital PaZ'
mannien a Fienne y den si. Mey i776,

MAR-

I



( xLvm. )

MARTINUS VAN MARUM , J. L. M. PhUof, B
^ Med. DoStor , Phyjices 6f Matbefeos Leêior , Direc-

teur van het Kabinet der Natuuriyke Zeldzaamheeden

deezer Maatfchappye , enz. enz. te Haarlem , den
' UI, Mey 1776.

JERONIMO DE BOSCH., Jeronimusz. Eer^

Jie Clercq ter Secreiarye te Amjterdam , den 21.

Mey 1776.
v>: n;. .

EVERARD PIETER SWAGERMAN , Chirurgyn

"^"^^''te'Jmlterdam ^ den 21. Mey 1776.
•- ' •

'
'

.....

M. MOREAU, Confeiller a la Cour des Aide^s de

Froiience ^ Hiftoriographe de France ^ a Paris ,. den

>i. Mey 1777-

Mr. M. TYDEMAN , y. U.D.B ProfeJJor op de

hoöge Schoole te Utrecht , den 21. Mey 1777.

NIC. WILH. SCHROEDER ^ Pro/^r in de Oos-

terjche Taaien en Antiquit'eiten te Groningen , den

üi. Mey 1777.

G. J. BEUTH, Medic.Doêtor, ProfeJJor artis Objiet.

te Cleve , den 21. Mey 1777.

Mr. WILLEM HENDRIK van HASSELT, te

Zutphen , den '21. Mey 1777.

p. H. Gx^LLANDAT, Medic. DoBor , en Ledtor te

^'
Vlisfmgen ,• den '21. Mey 1777.

FERDINAND de JEAN , Medic. Do&or te Leiden^

den 21. Mey 1777.

AGGE ROSKAM KOOL, Koopman in de Bevcrwyk ^

den 21. Mey 1777.

... DEN-
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; , : . DENTAN , Citoyen de Geneve , woonende

in^sHage^ den 21. Mey 1778.

MELCHIOR HURTER , toen te Jmflerdam , thans

ixooncnde te Schafbaufen^ den 21. Mey 1778.

, . . . ACHARD , Lid van de Koniuglyke Aka-
demie te Berlin , den 21. Mey 1778.

J.
BALLEXSERD, Burger van Geneve ^ woonende

te Parys., den 21. Mey '1778^ M CL

JEAN'SENEBIER, Minifire du Saint Evangile

Êf Bibliothecaire de la Vilk de Geneve , den 21.

Mey f778. .,v ;^^ m .

JOHN HOPE , M. D. M. &? Botan. ProfeJJor ts

Edenburg , den 21. Mey 1778.

lÜ^llh Deel ^ * * =^ DRUK-



DRUKFEILEN
TE VERBETEREN

In het XVIL Detls 2. Stuh

ï^ladz. 232. reg. 13 van bov* ftaat 397. moet zyn 307.

... - - - I van ond. --!.-•- 7-

• - 233. - • 6 van bov. - - 6. - - - 5.

-.-.--- 7 - - - - . 28. - - - 24.

- - 23S« - " 2 van ond, - - feeZv^ , laat dit uit.
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V NATUUR- EN GENEESKUNDIGE

VERHANDELING
VAN DE

OORZAAKEN , FOORBEHOEDING , en

GENEEZING der ZIEKTEN , uit dt

NATUURLTKE GESTELDHEID van

het VADERLAND yoortyloeijcnde

,

DOOR
IMAN JACOB VANDEN BOSCH,
Meii. DoBor te ^s Hage , Lid van de Keizerlijke Academie der

Jü^atuuronderzoekeren , van bet Keurvorjlelyk ïnjiitut te Gijt^

tingen , en van de Kenrmentfijcbe Akademie derfraaijs

tfeetenjchappen , thans Lid van de Hollandfchs

. Maatfchappy der Weetenjchappen te Haarlem,

TEN ANTWOORDE OP JiL VRAAGE ,

Door de Holland fche Maatfchüppye der Weetenfchappen in

den jaare 1770 voor de eerfte en in 1772 voor de twee-
demaal voorgefteld, om voor 1775 te beantwoorden :

Welken zyn de Ziekten onder de Menfchen ^ die uit de

JSfatuurlyke Gejieldbeid vcm bet Vaderland voort'

vloeijen? Hoe kan men zich teilen dezelve

behoeden ? En door nxielke Middelen
kunnen 7.y geneezen njoorden ?

Aan welke Verhandeling den Prys der Gouden^
Medaille, hier op gelleld, is toegeweezen.

!—
.

II
/ ?

•

r I rj.^

Non quod non omni tempeftatum genere , omnis aetatis ^

omnis habitus, homines per omnia genera morborum
«grotent & moriantur j ^qq. quod frequentius tamen
qusedam eveniant. Ideo mile eft fcire unumquemqucp
qwid 5 & quando maxime caveat.



Qiéi Artem Medicam reBa invejligatione confeqiU volst, is primum
quidsm Anni Tempora in confiderationem adbihere debet

, quid ho-

mm qiiidqus poffli;. Neque ejiim quidqmm babent fimile , Jed ciim

inter Je plurimum diffenint , tmn etiam propter varias
, quce in eis

contingunt ,, miitationes. Deinde vero ventos , tiim calidos , turn

frigidos ,
prcecipue quidem eos

, qui omnibus funt communes , ac de-

inceps eos qiti cuique regioni fuut familiares. Qjdn etiam Aquarum
Facultates animo repiitare oponet^ Quemadmodum enim gufiu £ƒ
pondere , ita ^ facultate fmgulce plurimum diffemnt, Qiiare

, fi
quis ad urbem Jibi ignotam psrvenerit ^ is ejus fitus curam babere

debet , ut cognoscat quomodo ad ventos aut Jolis exortum fit expofita,

Neque enim easdem vires babet , quce ad feptentrionem ^ quce ad au-

ftrum fita eft , ut neque ejus , quce nd exorientem folem aut occiden-

tem JpeUat. Et bcec quidem optime animo concipienda Juut , ^ quo^

fnodo^ ad aquas babeant , num paluftribus ^ mollibus utantur , an du^

vis ^ ex fublimi 'ac Jaxofis locis fcaturicntibus , Jive falfts ac coBu

dlfficilibus. Terra etiam ipfa infpicienda , niidave fit É? aquis ca-

reat , an den/a & irrigua ,
ö* an cavo loco fita fit ^ (eftiiofo , an

vero fublimi ^ frigido. Hominmn quoque viftus Ratio
, qndnam

maxime deleBantur , infpicienda , an potui ^ cibis ^ otio dediti y

an exercitationibus ^ laboribus gaudsant , £ƒ an edacesfint ^ a po-

tü fibi temperent.

Et ex bis fingula reputare oportet. Hete enim prcecipue quidem om»

nia , aut certe plurima ,
probe qui agnoverit , ciém ad urbem fibi ig-'

notam pervenerit , eum neque morbi regioni familiares , neque com"

munium
, quce fit natura , latere poterit , ut neque in torum curatio-

ne bcsfitare , aut aberrare
, pofjlt ^c,

H I p p o C R A T E s de Jcrc Jqua Ö* locis.



Bladz. uit

IN HOUD
.1 Ji .'.

DER

HOOFD- EN ONDERDEELEN.

^^^^'^^^^£^^^'^^^^'^^^2^^'^^-^^'^^%

AIgemeene Inleiding , en overweeging deezer Vraa-

ge in 'c algemeen , §.1, IL bladz, i -4.

Ov^erweeging , hoedanig deeze (lofFe te behandelen ,

benevens de vvyze van derzelver verdeelinge , §. IlI.

IVloeilykheden , welke zich in het opmaaken der ziek-

ten enz. opdoen,
J. V, VI. Z»/. 9— 12.

Verdere zwaarigheden , uit de gemeen -gemaakte Pro-

GR4MMAÏA voortvloeijende
, §. VJL, R 12—fi6.

EERSTE LID. van DE ZIEKTEN , WELKEN ÜIT

DE NATUÜRLYKE GESTELDHEID VAN HET VA-
DERLAND VOORTVLOEIJEN. S.VIII-XU. W. 16-27.

Verfchil deezer Ziekten in onderfcheidene Steden en

Landen, §. XIII-XVUL, Z»/* 27— 30.

Betrekkelykheid deezer Ziekten tot het Fadevland ,

§, XIX. R 31.
' ^ "¥ ^ '^ n Atjn'*o

I



LIV INHOUD,
Aanmerkingen omtrent derzelver aloude en tegenwoor-

dige gelleldheid , 5. XX. bh 31—33.
Aloude gefteldheid d^r Ar^ifr/aK^£?w

, § XXï, XXII.

^^- 33— 3^-

CoROLLARiA. hladz* 3Ó 5 3^.

Veranderde en hedendaagfche gefleltenis van het Va-
derland , S. XXIII ^XXVI. R 37—50.

Van de gefchiktheid der Ziekten in hec gemeen , by
de Geneeskundigen Zaaden der Ziekten genoemd ,

§. XXVIII. hl SI, 52.

Van den oorfprong der Ziekten in het gemeen , of
de aanleidende oorzaaken derzelven in het byzondcr,

§. XXIX. bh s'^^SS'
Van de Lucht , als oorzaak van de Ziekten der

Nederlanderen, §. XXX -XXXIII. hl. 35^62.
Van de Hemelfche Lichaamen , met opzicht tot

den Dampkring der Nederlanden
, §. XXXIV.

hl, 63— 77.

COROLLARIA. hh 77''l9'

Van de Ferhe'üelingen , met opzicht tot óen

Dampkring der Nederlanden , §. XXXV. hl

79— 84.

COROLLARIA. bl Sj' , 86.

Vervolg van dit Onderwerp , §. XXXVI—

^

XLIIt. bh ny^ioy.

COROLLARIA» bh IO7-IO9»

Van het Climaat , of Luchtilreek der Vereenig-

de Nederlanden enz. §. XLIV. bladz. i^^

114.

C0U0X.LARU* bh H4-I1Ö.
Van



INHOUD. t¥

Van de Jaargetyden^ met opzicht tot den Damp-
kring des Vaderlands , §. XLV— XLVIIL
bl ï 16—127.

COROLLARIA. H. I27- 129.

Onderfcheidene Berichten aangaande de Ziekten der

Jaargetyden ^ §. XLIX. bL 129.

ï. Berichten van de Ziekten , in de onderfcheidene

Jaargetyden , in de Landen van den Helius,
§. L-LIL bl. 130—1^7.

IL Van de Landen aan de uiiwaterende Rivieren ,

Maas ^ Rhyn en TJJel enz. gelegen, .Sf^M— LIX. bL 138—153- H M
Van den Gelderjcben TJfel , en een gedeelte van

Overy[[el , g. LX - LXIIL Z^/. 1 5 3— 1 6 1

.

Van den Neder- Rhyn ^ en van de Betuwe^ J.
LXIV, LXV. bl. 162— 1Ö5.

Van het Land van Arhel , en van de F^f- bee*

ren Landen , §. LXVI, LXVI*. bl. lóó- 170.

Van de JlblaJJerwaarde §. LXVII. bl. 171.

Van den Lopikerwaard , het Land van Stein ,

den omtrek van dien , en den Krimpenerwaard
$. LXVIII. bl. 172-185.

IIL Van de Maasjïeden , §. LXIX _ LXXI. bl.

Van de Binnenileden enz. in Delfland^ §. LXXiï.
bL j 85— 221.

Van Rhynland^ de Steden en Dorpen daar onder
begreepen , §. LXXIIL bl. 222-2 2ÏL

Van Amjlelland, enz. §. LXXIV. ^/öix. 228,
229.

Van Gooiland , §. LXXV. Z^/. 230, 231.

* * * * 4 Van
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Vm Noord 'Holland, §. LXXVI-^LXXIX.

^ IV. Wegens Friesland , §. LXXXI - LXXXIII.

bl, 24a.— 251, en CfrQningcn i §' LXXXIV.
R 2§2 — 256.

V. Van de hi)ogere en verder van de Zee verwy.

derde Landen , §. LXXXV -. LXXXIX. bl-

2S7 — 267.

COROLLARlA» W* 263 — 26S^

Van het Verfchil van den Grond der Nederlanden ,

m^t opzicht tot den Dampkring,
J.

XC-XCII.
hl. 268— 273.

COROLLARFA. W. 274.

'-" Van de Nöf^^wr of Aart van den Growrf , J. XCIII ,:

^XCVIII. bl. 275-2Ö4.
Van het ro^r^w van den Grond ^ §. XCIX. hladz.

2U — 286.

Van den hoogen Grond , g. C. Z»/. 286—293.

COROLLARIA. U. 293, Z94.

Van den laagen Grond, §. Cï — CXIII. bladz,

1194 .-^ 320.

COROLLARIA. ^/. 32O - 3^3.

Welke Ziekten uit dee^e bezwaarde en vogcige

luchtsgeftekenis voortkomen , §. CXIV- CXXI.

hl. S^S— 33^-

C0R0H.AR.U. i»^» 339-34Ï*

Van d^ fFateren , ^oo der Zee , als der Rivieren ,

P.W^w en ilf^^/Y tt , §. CXXII — CXXX. Z^/^^2.

COROLLARIA. bl. SSS — 2S7* ^,
• .t; Van
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Van het Jantal der Menjchen in de groote Steden

enz. §. CXXXI. hl. 357— 3^4.

COROLLARIA, fc/. 364-366.

Van de Lcvenswyze , met opzicht tot den Damp-
kring , 5, CXXXII^CXXXIV. bl. 36Ó-371.

GOROLLARlA. hl. 37I, 371»

Van de FoedfeJs , ten aanzien van derzelver berei-

ding , enz. benevens de onderfcheidene Brandjiof

mee opzicht tot den Dampkring , g. CXXXV—
CXXXVIL bh 372- 37 b^

COROLLARIA. bL 378, 379.

Van de Jmbachten , Konfien en Koophandel , of
onderlingen Handel , met opzicht tot den Damp-
kring , % CXXXVIII-CXL. bl. 379-387.

Andere zaaken hier toe betrekkelyk , §. CXLL bL
38^> — 394-

Co ROL L AR IA. bl. 394 — 39Ö.

A A N H i^ N G s E L ovcr de Epidemique Ziekten
^ J.

CXLII GXLV. bi. 390—412.

COROLLARIA» M. 412 , 413.

Van de Spyze en Drank , als de tweede algemeene

Hoofdbron van de Ziekten van het Vaderiand , §•

CXLVII—CLX bl. 414^442.

COROLLARIA. bl. 443.

De Gevolgen hier uit in zwakken , Kinderen , en

een fiilzittend leeven leidenden , ontdaande , §.

CLXI -" CLXVL hU 444— 4^4

, ' * *^ * *
5 Van
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Van de ontydige en onbekwaame Geneesmiddelen

,

§. CLXVil. bl. 46:^— 468.

Van de Zaaken ^ die van buicen aangebragt worden,

S- CLXVIII~-CLXXIL bl 468-^473.

COROLLARIA. hl. 474.

Van de benaeeging en rust , als oorzaak van de Ziek-

ten van hec Vaderland, %. CLXXIII-CLXXV.
bl 475 — 482.

Verdere Zaaken , hier toe betrekkelyk , §. CLXXVI

,

CLXXVII. bl 482^486.

COROLLARIA. R 487 - 489.

TWEEDE LID. Van het onderlinge verband der
2IEKTEN , UIT DE NATUURLYKE GESTELTHEID VAN HET

VADERLAND VOORTVLOEIJENDE , § .CLXX Vlll, CLXXlX.
hL 490—494.

Van de Morbi Hcercditarn oï Erfziehen ^ % CLXXX
CLXXXI. bl. 495-499-

^ Van hec onderlinge verband der Morbi Endemici , of

Land - Ziekten ; of de eigentlyk gezegde Ziekten

,

welke uit de Natuurlyke Gefteldheid van het (^ader-

land voortvloeijen, §. CLXXXII—CXCÏL bladz.

500 _ 521.

ï. Nader betoog van het onderlinge verband van

eenige fteepende Ziekten in den buitenfien omtrek

des lichaams
, §. CXCIIL bl. 521, 522.

n. In de inwendige eppervlakte , van de geenen ,

die de Longen aandoen , J. CXCIV , CXCV»

bL 522 — 525.

Scholion. bL 525—531,

III. Ia
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m. In de eer[ie wegen^ §. CXCVI. bh 53r-534-

IV. In de grootere en kleindere Bloedvaaten , §.

CXCVII. bl 534— 53Ö.

V. In de mivaten, $. CXCWlW— CQl.hladz.

537— 539-

VL In het HerJJenge[lel en de Zenuwen , §. CCII,
CCIII. bl. ^40—544.

Van het onderlinge verband van de Ziekten van de
Jaargetyden , §. CCIV -^ CCXVIII. ^/tf^;^;. 545^ 5Ö8.

DERDE LID. Hoe moet men zrcti voor dezelve

BEHOEDEN. §. CCXIX, CCXX. bl 56^-^573.

Van de verbetering der Lucht , ter voorbehoedinge van
de Ziekten der Nederlanden, §. CCXXI-CCXXIIL
^^- 573 — 585-

Van de »S'p3;z^ en Drank, ter voorbehoedinge van de
Ziekten, §. CCXXIV-CCXXIX. Z^/. 585-609.

Van de Voorbehoeding , met opzicht tot de kwaalyfc

toegediende • Geneesmiddelen , %. CQXKK. bladz.

(5o9 — 620.

Van het tegengaan der bejmettende Vermogens , met
opzicht tot de Voorbehoedinge , §. CCXXXI —
CCXXXII. R 620 — 629.

Van de Beweeging en Rust of leedigheid ^ met op^
* • zicht tot de Voorbehoeding , §. CCXXXIII. ^/.

629 — 654.

Van de Kleeding, met opzicht tot^de Voorbehoeding,

g. CCXXXIV. bl. 634—636.
Hoedanig deeze Bc[luuringen tot pene wezendlyke

Voorbehoeding llrekken ? $. CCXXXV. bladz.

Van
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Van de Geneeskundige Voorbehueding^ $. CCXXXVI.
bh 642 — 644.

Besluitende Aanmerkingen , 5» CCXXXVII. bh
045 — 647

VIERDE LID. Hoe moet men dezelve geneezen ?

§. CCXXXVÏII, CCXXXIX. bl. 648, 649,

• Van het wel kennen der Ziekten , met opzicht tot de

^
;.. Geneezing , . %. CCXL. bh 649, 650.

Van het wel onderfcheiden der Ziekten
, J. CCXLI.

bl. 651^654.
Van het wel gebruik maaken van de Regelen der VooT"

behoedmge , g. CCXLII. Z»/. 655.

yan de geneezing der Ziekten door bekwaame en
jg-^/)^jf# Geneesmiddelen , g. CCXLIIÏ, CCXLIV.
Z^/. 65(5—658.

Van de geneezing der allereenvoudig[ie Ziekten ,

uit de belette DoorwaaJJeming ontftaande
, §.

CCXLV, CCXLVI. bl. 658 — 666.

Van de verbetering der verflymde of verdikte TVei-

Fogten ; de verdikking der al te dunne , en de

vereeniging en vaster vermenging der te los za-

menhangende en gefchifte Vogten , en het grui-

zige gedeelte des Bloeds , g. CCXLVII. ^iaJs?.

666 ^ 680.

Van de verbetering der onderfcheidene fcherpten in

het Bloed, 5.CCXLVIIL R 680— 693.

Van de verbeteringe der enkelvouwdige Ziekten 'm

de vaste deelen, * §. CCXLIX. bl 6^%-^6gY.
Van

(*) Het woord BrvoEGsEL , dat op hladz, 694. aan het

hoofd van §. CCXLIX. gevonden wordt , is een drukfout , 'c

welk "aan het begin van de noot (t) moet geleezen worden.
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Van het openen der verfiopte Klieren , g. CCL.
bl. 6g7'^6c)9,

Van het verfmllen van den vertraagden omkop des

bloeds, §. CCLI. R 699— 701.

Van het verminderen der al te grootp drift der Fog-

ten , enz. §. CCLII. bl. 701— 703.

Van het herfielJen van het gebrekkige , en de noo.

dige veelheid der goede Vogtcn enz. g. CCLIII,

CCLIV. R 703— 70^.

Van de geneezing der zamengeftelde fleepende Land--

Ziekten ( Morbi Endemici Chronici
,
) waar onder

I. Die van den iiitwendigen omtrek des lichaams : als

1. De Rheumatismus chronicus Scorbuticm en /«-

veteraius ^ §. CGLV. I. bU 706 -—711;
2. De Rheumatismï particulares , als Kies- enTand-
pyn , Heinicrania , ruiden der Ooren , de Mor^
bus craffus Hippocratis, de Podagra en Jfchia-

dica behooren* ibid, II. bU 71 1— 717.

II. Die Virelke de Longen aandoen : als

1. Verfcheidene foorten vm Jflhmata ; hoedaanig.

het afthma pituitojum , fpasmodicum , cachetti-

cuniy epidemicum ^ met die, w^elke uit byzonde-

re Trafiquen , uicflag , en uitwendige drukking,

voortgebragt worden , §. CCLVL bl.j

1

7 - 724.
2. De Teerirjgen : zoo Erffelyke ; als die

Uit voorafgaande Bloedfpuwingen , ofte

Uit eene koude vogtige Luchtsgelleldheid, ofte

Catarrhi maligni ,

Verwaarloosde Verkouwdheden

,

Verplaatste Ziekteftof ; dan wel

Uit Jfthmata voortkomende , gcbragt worden :

§. CCLVII. bl. 724— 730.
Dewelke vervolgens in haare byzondere omftan-

digheden voorgefteld , en met een Epicrisis

beflooten worden. W. 730— 749.
lïl. In
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IIL In de Eer[ie 'uwegen , hoedanig

I . De verflapping van de vleezige deelen in de Keel
enz. §. CCLVJII. I. bl 749, 750.

5. De belette doorzwelging , Ib, II. bL 750, 751.

3. De 'Tusjïs ftomachalis^ convuljiva fcf Bypochon-

driaca enz. ibid. 111. bL '/«j 1,75 2.

4. De Cardialgice chronicce ^ ib, IV. 752, 753.
5. De Colyk van Poitou, ib, V. bl, jsè— 75^'

6. De DiarrhtscB mucofa £? Dyfenteria , i^/V. Vf.

bladz. 757.

7. De Strangurice catarrbales , enz. fZ'/J. VII. bl.

757— 7^2.

IV. In de grootere en kleinere Bloedvaaten , de ge-

neezing der Hcemorrbagia fpontanea in zich be-

vattende , S. CCLIX. Z>/. 762.

Waar van die

I. In het gemeen , ibid. I. en

52. In het byzonder , ib. II. bh 763. gelyk

het Neusbloeden ex hepatide , ibid. i.

der hebbelyke of dikvi^yls wederkeerende Bloed-

fpuwing , ibid. 2.

der hamorrhagia uteri^ ibid. 3. hl. ^6^.

en die van de h(vmorrhoides , ibid. 4. Z?/. 765*

worden aangeweezen.

y. Onder de gebreken der fVeivogten doen zich voor-

namentlyk op :

I. De Waterzucht , g. CCLX. bl. 765.

zoo in het gemeen , wegens de Hydrops anafarca

en afcitis , met de geneeswyzingen , daar toe

behoorende , ibid. i. bl, j66— 774.

als in het byzonder , wegens de Hydrops pectoris

en o'oarii^ als uteri , de Leucophlegmaüa, tym-

panitis &? bydrocele ,,
ib. H. bl, 774— 783.

s. De air ötóMX , ihid. 6. i/. 783 ? iH*
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3. De Ulcera cacoetha ^ ih,y, hl. 784,785.

4. De Üieri prolap/ns ^ ibicL 8. hl, 785.

5. De Rachitis ., Engelfche Ziekte, 7j&. 9. ihid.

6. De Winterhanden en Wintervoeten , if. 10. hl

78Ö , 7<^7.

7. De Kanker in alle zyne byzondere geneezingen ,

volgens vroegere en laatere middelen en waarnec-

mingen , §. CCLXL bL 787

—

796.

benevens de Waterkanker , iL IV. ihid,

VI. In hec Zenwwgeftel

:

De Beroerten
, g. CCLXII. hl 796 , 797.

De HcBniiphlegia en Lamheden, g. CCLXIII. hl

797 ^ 79^'
De EpiiepJicB , Vallende Ziekten, § CCLXIV.

hl. 79 « — 803.

De geneezing der Koortfen . tot deeze Afdeelingen

behoorende enz. $. CCLXVI. R 803, 804.

Van de geneezing der Ziekten in de onderfcheidene

Jaargetyden , of de doorgaande Ziekten der Ne-
derlanden enz. g. CCLXVI I. ^/ «04, 805.

Waar onder de tusfenpoozende Koortfen , zoo van

het i^oorjaar, g. CCLXVIII I. hl 805, 8oó.

als van>het Najaar , ih. 11. fc/. 8c6.

Onder welken de eenvouwdig tusfenpoozende

Koortfen, ih. i. hL 808, 809.

het verfchil der geneezinge tusfen die van het

> Voorjaar en die van den Herfst , ihid. ü,

hl. 809, 810.

de byzondere behandeling der Zeeuwfche Koort-

fen , ih, 3. hl 810, 81 1.

als mede die van de Geinundeerde Landen

,

ih 4. hl 8 1 ï— 8 • 3.

en der Febres Quartance tnaltgn(S en gewoonc
Quartarm , ih 5. hl 814.

L De
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De geneezing der Fcbres contlmiös remittefjtes\ -putrU

d^ 6? ardentes , J.
CCLXIX ^/. 8 1 3 , 814.

der Cholerce
, g. CCLXX. hL ^li

der Diarthaa en Dy[enteria , J. CCLXXL J/.

Brs, 816.

der Geelzucht, §. CCLXXII. hl Sry, 818.
Van het Eryfipelas Ürticatum

, ^. CCLXXIÏL
hlaclz, %i^.

' Van die der Ziekten van den Winter , of der ontdee-

l<ene Ziekten, §. CCLXXiV. IL 818-821.
Van de Febres catarrhales , il, I. ^/. 821.

\.-. Vixn de Jfigince catarrhales \ ibAl. R 821-823.
Van de Peripneumonice mthcs , ih III ]&/. 8 23.

Van de Catarrhi maligni , Verkouvvdheid, enz. ib*

IV. bl. 824.

Van de geneezing der Febres contwuce^ Epbernera Sy-

nochi Jimplices &f putridce , met haare onderfchei-

dingen nopens de voorgaande , als mede der Febres

hemitritace & nervece , die van den Zomer doorgaans

uitmaakende, §. CCLXXV. bl. 824, 825.

Van de j^phtha , of Sprouw , g. CCLXXVI.
bladz. 8^5.

Theorema Practicum. R S26.

Van de geneezinge der befmettende Vermogens, en

daar onder de Kinderpokjes , enz. $. CCLXXVII.

hl. 826, 827.

Van de heimelyke Ziekte , $. CCLXXVIII. bl.

828 , 829.

Van de Watervrees, §. CCLXXIX, bl. 829, 830.

Van de Schurft enz. §. CCLXXX. hh 830.

Van de Wormen , wegens haare byzondere foorten

en middelen daar tegen, g. CCLXXXI. bl. 831.

Van den Steen , §. CCLXXXII. bL Ö32.

Besluit. §. CCLXXXlIL bl. ^js. ^
^

ANT-



Bladz.i

ANTWOORD
O P D E '

V R A A G:

fFelken zyn de Ziekten onder de Menjchen , iie

uil de natimrlyke gefteldheid van het Vader-

land voortvloeijen ? Hoe kan men zich te^

gen dezelven behoeden , en door welh

middelen kunnen zy geneezen worden ?

VOORGESTELD DOOR DE

HOLLANDSCHE MAATSCHAPPY
DER WEETENSCHAPPEN

TE HAARLEM*

Algemeem Inleiding , en Overweging deezer

Vraage in het algemeen*
[

§. I.

De Vraage is groot , en van eenen meer

dan gewoonen inhoud ; en , om in alle

haare byzonderheden volkomen te be-

handelen , naar het oordeel van voornaame Ge-
neeskundigen , eerder het werk van eenen gant-

XVIII. Deel A fchen



2 AlgeifLcene Inleiding en Ovcrv:eg'ing ^

fchen leeftyd, en der vereende Waarneemingen
van alle de Geneesheeren in ons Vaderland, dan

van een enkeld Menfch. — En dus veel eer

de voUooijing van veele zwaare Boekdeelen , dan

van eene enkelde bepaalde Verhandeling. —

•

Hoe groot en uitgebreid dezelve ook zy , zoo
nuttig is zy echter voor de gemeene Maatfchap-

py der Nederlanderen. Want , offchoon dezel-

ve in haaren eerften aanleg die rype volkomen-

heid niet erlangen mogte , zoo is het nogthans

te hoopen , dat dezelve door welgedaane en ag-

ter een volgende Waarneemingen eenmaal aan

die begeerte zal kunnen voldoen , welke men by
derzelver uitgave daar in beoogde ; te weeten ,

de bewaaring der gezondheid van onze Mede -

Burgeren , en de afweering van veele onheilen

,

welken hen thans drukken. — Zy is en blyfc

derhalven eene aandagtige overweginge dubbel

waardig. — In het algemeen toch zyn de Ster-

velingen , na den Zonden - Val , aan veele ziek-

ten en elenden onderworpen ; en geen Land is

'er , of het heeft nevens zyne algemeene , ook

:;^yne byzondere kwaaien , welke naar de byzon-

dere gefteldheid van het zelve , en de onder-

fcheide leevenswyze daar in plaats hebbende ,

van eenen verfchillenden aart zyn : door welke

toevalligheden de Ziekten , fchoon in geüagt

veelal overeenkomende , nogthans in foort rae'r-

kelyk van den anderen onderfcheiden , ofte in

geduuFzaamheid langwyliger zyn. —
^ IL



deezsr Vraage in het algemeen^ 3

§. IL Dergelyke byzonderheid (§. i.)

befpeurt men in oiiderfcheidene Landen. Want

zoo zyn de Inwoonders van Japan aan een zon-

derling Colyk 5 en een byzonder foort van Kin*

derpokjes onderhevig (^). Die van Surina-

MEN aaa eene byzondere Ziekte , Beillac ge-

naamd ; als mede aan eene andere , de Koek en

Klem gehieten , onderworpen ( Z' ), Die van

de Berbices aan een eigenaarug foort van Pok-

ken (c). De ZwiTZERs 2i2LiL\ Kmgezwelien en

Breuken Qd^ ; en vvac van dien aart in andere

Landen meer mogt gevonden worden (ey —

-

Welke Ziekten , fchoon aan die Landen eigen

zynde , nogthans haaren voornaamen . grondflag

hebben in de byzondere gefteldheid der Lucht en

derzelver Verhevelingen , benevens de voort-

brengfels van het Land , en de levenswyze der

Inwoonderen. — Men mag dan billyk den-

ken , dat de Maatfchappy in haar voorftel om-
trent de Ziekten , welke uit de natuurlyke ge-

fteldheid van het Vaderland voorcvloeijen , niec

zoo zeer het oog hebbe op algemeen doorgaan-

de Ziekten , voor zoo verre die tot de algemee-

ne

C») Kempfer. Bcjfchr'jving van Japan ^ p. 459.

(&) Hedendaagjcbe Staat van America ^ II. D. p. 575,
(c) Dezelve^ p. 604.
CöJ) TegeniJü. Staat van Zwitzerlc.nd ^ I. D. p. 131. A. Hal-

LER. Opusctila Fatbolog. Laufann. 1755. p. ló, 53.

C^) L. Stokke over de kwynende Zklitsn der Nedcrlanderen ^

S- 7. P. 3. .

'

A 2



4 Jlgsmeene Inleiding enÜ-oerwsghig

re Volkziekten QMorhi Epidemici^ behooren ;

welke alleen voor eenen tyd plaats hebben , en
daar na geheel ophouden , offchoon dezelve hier*

van niet geheel kunnen uitgefloten worden , ver-

mits zy ibmtyds haaren voornaamen ^;?oortgang
,

aanwas , verfpreiding , of zelfs haar begin , aan

die zelfde medewerkende oorzaken verfchuldigd

zyn , die de eerstgenoemde doorgaans plegen

voort te brengen of te bevorderen : maar voor-

namelyk op die geene , welke uit bekende oor-

zaaken,, in de voorgeftelde Vraage opgenoemd ,

min of meer geduurig , olte op beftemde ty-

den , worden waargenomen. — De bepaaling

onder de Menfchen , fluit de uitwerkingen dier

welfde vermogens , op de lichamen der Beesten

,

uit ; niet zelden die der menfchen voorgaande ,

en door getrouwe geneeskundige Waarneemers

nu en dan met vrugt geboekt, — Overvloe-

dig blyft intuffen de taak , om het hart van ieder

Vaderlands lievenden Geneesheer ter bearbeiding

van deeze nuttige flofFe op te wekken en gaande

te maaken ; waarin zig niemand den tyd zal kun-

nen beklagen , welken hy in het wel doorzien

,

overwegen en fchikken derzelve zal hefteed heb-

ben ; onder welken wy ons ook genoopt vonden

onze kragten in het wettig flryden naïir den op-

gehangen prys te beproeven.

O'ocr-
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deezer Fraage in kei algemeen. $

Overweging hoedanig deeze Stoffe te h-

handelen , b.mevens de wyze van .

derzelver Ferdeelmge.

§. III. Om deeze uitgebreide (lofFe wel en

naar het oogmerk deezer Maatfchappye te behan-

delen , zal het voornameiyk aankomen , om de

zaaken in de opgegevene Vraage voorgefleld , in

ee "ie gefchikte order voor te dragen ; want hier

in misfende , zal men bezwaarlyk hec vereifchte

doel kunnen treffen.

5. IV. Het fchynt wel in den eerden op-,

flag 5 dat men 5 handelende van Ziekten , wel-

ke uit de natuurlyke gefteldheid van een Land
voortvloeijen , datzelve als het voornaame on-
derwerp, waar öp alles rust en van afgeleid moec
worden , zoodanig doe voorkomen , dat men de
Ziekten daar in plaats hebbende , in haar onder-

ling verband des te duidelyker befchouwe. Lan-
gen tyd had ik in deeze begrippen verkeerd ;

en , de Verhandeling op deezen leest gefchoeid

,

byna voltooid , van oordeel zynde, dat, indien

men het wel zoude doen , men op deeze wyze
handelen moest , naardien de gemeene Geogra-^

phie niet toereikende zynde , dezelve door by-
'zondere opgaven en nadere omfchryvingen be-

hoorde opgehelderd te worden : vooral , om dat

^ycornaame Geneeskundigen van die zelfde mee-

A 3 ninge
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ninge waren ; en veelen op deeze wyze gehan-

deld hadden. — Want zoo befchreef de En-
gelfche Geneesheer Russel de Stad Aleppo
zoo naauwkeurig , dat 'er byna niets ontbrak

,

'c geen het geneeskundig oog eenig licht konde by-
zetten (ƒ). De Heer Maloin tekende veele

byzonderheden aan , betreffende de Stad van
PaPvYS , en de levensivyze haarer Inwoonderen

,

in het befchryven van/de jaarlykfche doorgaande

Ziekten derzelve (g*). De Hooggeleerde Heer
VAN Doeveren deet zulks ten aanzien van den
grond 5 welken de Groningers bevvoonen , ia

het optellen van de gezonde hoedanigheden dier

Stad (^); zoo wel als zynen Leerling Gout
gedaan hadde , ten aanzien van haaren ongezon-

den en zieken ftaat (/). -r- De Ridder Prin-

CLE kende 'er ook de waarde van ; zoo , dat

niet alleen de grond en het onderaardfche water

naby de oppervlakte des Aardryks ; maar zelfs

een belomraerd Dorp , het afvallen van de bla-

deren in den Herfst ; ja het meerdere dekfel

,

en de ligging , zyne oplettenheid niet ontfnap-

ten.

(ƒ) In zyne Bcfchryvmg over die Stad.

(^) Dans les Memoires de l'Academie R. des Sciences, depuis

174Ó. jusqu'a 1754-

(Z;) V.Serfnon Academie, de Samtat. Groning. prafidiis ex ur-'

lis naturali Hifioria derivandis , Dit\. 1770.

(j ) De inorhis Regioni Groningo - Omlandicx maxime, familim-*
hls eorinn^ue caufis prcücipiiis, Groning. 17Ó2.
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ten (/è). — Van gelyken handelt de Heer

VAN Ge UNS breedvoerig over deeze wyze van

uitvoeren , in zyne Nederlandfche Vertaalinge

der beneden aangehaalde Academifche Redenvoe-

ringe des evengenoemden Hoogleeraars van
Doeveren (/). Hier by voegende het nut-

tig Plan der Waarneeraingen in Frank ryk op

hoog gezag ingevoerd , om door de Geneesmees-

ters van de byzondere Hospitaalen, het geheele

Ryk door, éenpaariglyk gevolgd te worden (/w);

en van welke heilzaame onderneeming en uitvoe-

ring men reeds de gewenfchte vrugten door den

druk ziet gemeen gemaakt (^n).— Allen druk*

ten zy in deezen de voetftappen van den Vader der

Geneeskunde , Hippocrates , voor aan op den

rug van den tytel deezer Verhandeling geplaatst.

Dan hoe fraai en nuttig deeze arbeid ook
fchynen mogte , zoo heb ik ^ wegens de veel-

heid

(fc) Tn zyne Befcbryving van de Legerzïekten en die der Guar»
nlztenen , in verfcheide taaien gedrukt.

(/) Bladz. 6.

(wj) Dezelve
.f

bladz. lO.

(n) Te weten Ricueil d'Obfervations de Medicine des HopitaiM
Militairen , fait & redigé par M. Richard de Haütesierck,
&c. a Paris 176Ö. waarin de fcJefchry vingen van de Steden
Mmtpelier door den Heer F ou R n 1 e r , van Cbalons fur Saóne
door den Heer de Loisy , van Toulon door den Heer de la
Berthonie, van i2yi/c/ door den Heer Desmillevillê, van
Bltske door den Heer Landuette , van Straatsburg door deii
lieer Renaudin^ enz. waar van da Uittrekfels te vinden zyii
in de Natuur ~ en Geneesk. Bibliotbeek van den Hooggel, Heéic
E. Sandifort 5 VII. D. p, 227 en 451.

Aa



S Jlgemeene Inleiding en Overweging

heid der onderfcheidene voorwerpen meer en meer
gezien , dat wanneer men de daarin voorkomen-

de veele gelyke , of van den anderen verfchil-'

lende zaaken , niet altoos in het waare oogmerk
befchouwt, men dikwyls ongevoelig van het we-

zendlyke doeleinde ,te weten de Ziekten enz,

afgetrokken ; of door de veelheid der voorwer-

pen in meerdere of mindere verwarring gebragt

wordt. — Hierom heb ik voegza^mer geoor-

deeld 5 alleen het nodige ter opheldering van de

Ziekten , uit die byzondere omftandigheden

voortvloeijende , te melden ; terwyl het byzon-

dere van elke Stad en Plaats , allengskens tot

meerdere volmaaktheid gebragt zynde , door den

tyd zoude kunnen dienen tot zamenftelling ee-

ner Tlifloria Medko - Geogfaphica - Be/gii , de-

welke door geduurige aanvulling , haare rypere

volkomenheid zoude kunnen verkrygen. —
De Vraage zelve betreffende , zoo kan die

t'ekwaamelyk in de Vier volgende voornaams

Hoofddeelen worden afgedeeld^ te weeten

^ T. 'Welke de Ziehen zyn , die uit de natuur^

; Ifke gejïeldheid des Vaderlands voomloei-

jen ?

11. Hoedanig het onderlinge Verhand zy ^ t^elk

de Ziekten tot de natuurlyke gejïeldheid

van het Vaderland hebben,

JII. Wch
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III. WeJke de wyze zy , hoedanig zich voor de*

zelve te behoeden. En ten

IV. Door welke middelen zy kunnen geneczen

worden ?

$

Moeilykheedm , v^eïke zig in het opmaa-

ken der Ziekten^ enz. opdoen.

§. V. Indien wy van naauwkeurige Sterf-

lysten uit de onderfcheidene Steden der Ver-

eenigde Nederlanden , en «an welke Ziekten'

éverleden , voorzien waren , hoedanige federt

het jaar 1755. van 'sHage^ en 1771^ van'

M-Otterdam , zyn opgemaakt en uitgegeven ;
dan zoude de beantwoording van eene Vraage /
als deeze , ook naar het oordeel van de Schry^'

,vers der Jiibliothequédes Sciences ^ des heau^

Arts \ min moeijelyk vallen, en aan mindere

zwarigheden onderhevig zyn. — In tegen-

deel doen zig nu veele beletfels op, welke door

gebrek aan genoegzaame Waarneemingen , niet

gemakkelyk zyn uit den weg te, ruimen. -

—

Bovendien dringt de Maatfchappy op betoogde

Waarheden aan : want vermits de Antwoorden
by de eerfle opgave deezer Vraage ; om die voor
het einde van het jaar 1771. te beantwoorden ,

te veel op willekeurige onderfteliingen fteunden

»

As zon-
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zonder het zeggen door Schriften te ftaaven ^'

zyn dezelve , zonder toewyzing van den uitge-

loofden Eeren - prys , aan haar oogmerk onvok
doende bevonden. ^

§. VI. In deeze gefleltenifle der zaaken,

blyven 'er maar twee wegen open. De eene ,

die van getrouwe Berigten door kundige Artfen

in de byzondere Steden , Landen en Plaatfen ge-

maakt ; de andere , die , der vergelykinge van

deeze , of der Ziekten daar in vervat , met gely-*^

ke waarneemingen van onderfcheidene tyden. —

-

Van beide deeze middelen heb ik my voorname-

lyk in het behandelen deezer ftofFe bediend : en

wel nopens het eerfte , voor zoo veel met de

geheimhouding beftaan konde , gebruik gemaakt

van zoo veele Berigten van geoefFende Genees-

kundigen 5 en andere Liefhebberen der Natuur-

kundige Weetenfchappen in ons Vaderland, my
van tyd tot tyd medegedeeld ; uit welken rui-

men voorraad de voornaamfte byzonderheden ,

omtrent de landsgeftelteniffe , bezigheden ,

levenswyze en misbruiken , benevens de Ziek-

ten , meerder of minder hier uit voortvloeijende

enz. , zoo verre de aart der ftofFe zulks lyden

konde , in eene Syfiematifche order voorkomen ;

waar uit in het tweede Lid , dezelfde , volgens'

haare byzonderfte verdeeling , in haare byzon-

dere Qasfen gebragt worden. Ten aanzien'

van het ander middel , doen zig niet weinig zaa-

ken op, die met de byzondere gefteldheid vati;

cit

I
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dit ons Vaderland wonderbaar overeenkomen.

De befte Waarneemers toch in deezen opzigte

waren de groote Hippocrates in de Griekjch^

Eilanden ; en niet min de reeds overleden onver-

moeide HüXHAM in Engeland. Menfchen zoo

beroemd door hunne kundige oplettenheid , als

beproefde trouwe ; en welken hunnen voornaa-

men leeftyd in het navorfchen van Ziekten , uit

de gefteltenis van hun Land en Luchtsveranderin-

gen , doorbragten. — De gunftige omftandig-

heden , waar in die Landen met de onze over-

eenftemmen , nagaande , befpeurt men byna de-

zelfde Luchtsgefteltheid , ten aanzien van de wa-

terige Verhevelingen , aan veele veranderingen

onderworpen ; en met de byna Westelyke en
Zuidwestelyke ligging der Griekfche Eilanden ,

in welke Hippocrates de Geneeskonst oefFen-

de ; en die van Portsmonth , in welke Hüxham
geduurende eenen reeks van 20 jaaren (^^), zy-
ne Waarneemingen te boek ftelde. — Waar
by de weerkundige Waarneemingen met toepas-

fing op de Geneeskunde, door F. Hoffmann
zoo naauwkeurig gadegeflagen (p); endeWaar-

nee-

|(o) Te weten van het jaar 1728 tot 1748. onder df?.r\ naam
.. ^n Ohfcrvatlones de Aëre ^ Morbis Epidemicis, 1752. te Lon-
den gedruk:t ; of onder den naam y^n, Opera Phyfico-Medica

,

door G. C. Reichel te Leipzig 1764. uitgegeven. Waarbj
een Supplement van d^n Heer J. C. Huxiiam, vervattende de
jaaren 1749 tot 1752.

^(Z)) Ohfervntiones BaroinetrkO"Mit^.oi\lopcse
f (kc, M R- S.

Tom, V, p. T5. edit, in Fcllo,
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neeniingen van andere wakkere Mannen , by ie*'

dere byzonderheid te noemen , insgelyks heti

hunne kunnen toebrengen. En by aldien*

het aan iemand toefchynen mogte , dat de waar-

ïieemingen van die landen en plaatfen niet voeg^

zaam op de onzen konnen toegepast worden:yi

zoo wete hy, dat de menfchelyke Natuure ( niet'

zoo veranderlyk als de menfchen zelve, ) onder.

dezelfJe ber.rekkelykheden altoos dezelfde zy-^r>

en.op dezelfde wyze altoos lyde en werke; het

geen vooinaame Mannen onvvederfpreekelyk be-'

toogd hebben i^g;.

Verdere Zu:aartglieeden uH de gemeen

te Program
voortvïoeijendö.

gemaakte P r o g r am m a t a

§. VII. Ten aanzien van het ftrikte van

de voorgeftelde Vraage , en de zoo dikmaal daar

van gedaane herhaaling in de Frogrammata , zoo

fchynt het uit de woordelyke opgave derzelven

te moeten volgen, dat al het geene, dat anderen

gedaan hebben , in deeze Verhandeling moest

gemyd worden. Het geen denkelyk met die

oogmerk zal zyn gefchiedt , om alle lastige en

ver-

(/)) Cl.Gaup. hiftltut.Fathal.Mdlm, I- a<i. -^ J. Hüxha^<

ö^r. ^c# Tom. I. p. 102.
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verveélende langwyligheid , en alle 7.iilke ?:aaken^

die niet dire& behooren tot het ftuk , 't welk de

Maatfchappy beoogt , te ^^ermyden : gelyk Hun
Edelen zig met deeze eigene woorden uitdrukken.

Maar aan den anderen kant overwegende «

dat het deeze aanzienlyke voorzittende Mannen
om waarheid te doen is , als die geen genoegen nee-

men in willekeurige onderftellingen , zonder het

zeggen met Schriften enz. te ftaaven ( §. V. ) ;

zoo fchynt het onvermydelyk te moeten volgen,

dat men van eens anderen arbeid wel degelyk

gebruik maaken moet» Weshalven ik de vryheid

neeme , voor en aleer ik dit zwaarwigtig werk
nader van naby aanvatte , deeze hoogaanzienly-

ke Vergadering eerbiedig voor te houden , dat

het my na lang arbeidens toegefcheenen heeft ,

een werk van dit gewigt , niet alleen met het

aanhaalen van den arbeid van anderen te moeten
ftaaven ; maar zelfs des noods met den zamen-
getrokken zin , fomtyds met de eigene woorden
van ervaaren Mannen ; of zulken , welken zich

op eenig byzonder deel van deeze Vraage heb«
ben toegelegd , te moeten bevestigen ; ten ein-

de eenmaal een zoo vast fundament gelegd wor-
de , dat de vokooijing van dit zwaarwigtig ge-

' bouw , zonder inftorten of weder opgraven ge-

fchieden zoude. — En , naardien de Vraage
omtrent de Ziekten , welke uit de natuurlyke

gefteldheid van het Vaderland voortvloeijen, ver-

keert 5 waar in buiten tegenfpraak de Lucht en

de
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de Grond de eerfte en yoornaamfte plaats beflaan

moeten ; zoo heb ik ook gemeend , dat dee-

ze beide Artikels niet ter loops moesten be-

handeld worden , het oordeel van de eerfte Ge-
neesheeren hier mede inftemmende ; te meer ,

alzoo volgens den Heer Martinet dit ftuk tot

dus verre , wegens den invloed op de gefteltenis

van ons Vaderland , nog niet volkomen door ie-

jnand befchreven was (r). Weshalven ik hec

zelve als den grondflag , waar op alles neder ko-

men moet 5 zoo fterk en zoo omftandig betoogd

hebbe , als tot eene Geneeskundige Verhande-

ling van deezen aart noodig fcheen. — Om
deeze reden heb ik dan ook gebruik moeten maa-

ken van de onvergelykelyke Verhandeling over

de Lucht , van den onfterfelyken Boerhaave ;

van de onvermoeide Waarneemingen van den
wydberoemden P. van Musschenbroek ; van

het allesovertrefFend Ziektekundig Onderwys van
den grooten Gaubius. En , konde ik hier de

fraaije Proeve over de Lucht , van den alomge-

prezen J.
Baster, en de nuttige Verhandelin-

gen van den Heere L. Stokke, welke met
den onvermoeiden en bovengenoemden P. van
Musschenbroek , de Luchts - Verhevelingen in

deeze Landen zoo lange hebben waargenoo-

men

(r) Höllcjidfcbe Maatfchappy der IVeetsiifclappen ^ XI. Deel >

2. ftuk, p.-7i- /
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'men (j), agtervvege Jaaten ; en zwygen van

den vlyt , dien de Ridder Pringle zes jaaren

lang met zoo veel opmerking in deeze Landen ,

zoo omtrent de Ziekten , als derzelver oorzaa-

ken , heefc te boek gefteld ; of het merg uit

de doorwrogte Verhandeling van den Hoogge-
leerden Heere van Doeveren, boven

( §.

IV.) aangehaald ; en de welgeilaagde Waarnee-

mingen des Heeren de Man, alleen voor-

onderftellen ; dan zoude immers dit gewigtig

Stuk die volledigheid niet bekomen hebben ,

welke het zelve ter betooging van het onderlin-

ge verband fcheen te vereisfchen. — Deeze
langwyligheid mishaage intusfen der Maatfchap-

pye niet , naardien dezelve van gelyken in an-

dere Verhandelingen naar gelang der doffen toe-

gelaaten is , terwyl Dezelve gelieve te over-

wegen , dat de aart der Vraage niet alleen voor

Verltanden van den eerden rang en kundigheid

,

maar ook voor ieder haarer Medeburgeren , zy
ingericht ; en dat minderen onder hen van TaaL
kennis en Boekeryen ontbloot, aan de aangehaal-

de plaatfen weinig hebben ; daar zy nu , be-

haagt deeze arbeid aan het oogmerk ! de zaa-

ken zelve in eene onafgebrooken order befchou-

wen , en zig ten hunnen nutte en verbeeteringe

van dezelve bedienen kunnen.

In

. C"^) Zie üejzclfs Begin/els der Natuurkunde in ds Voorreden,



-^5 Fan de Ziehen , welken uH de Natuurlyke

In vertrouwen dan op de billykheid , en hot

<loorziende oordeel van deeze Hoogaanzienlyke

Vergaderinge , en met eenen oprechten wenfch,
dat myne pogingen (trekken ter bevordering van
de Eere Gods , en van het welzyn des Vader-

lands , agtervolgens de Zinfpreuk deezer Maat-
fchappye , beginne ik dit Werk terftond met de
optellinge der Ziekten zelve.

eOi^O#tO##0^t#^»i0^tOt#0#

EERSTE LID,
VAN DE ZIEKTEN, WELKEN UIT DE
NATUURLYKE GESTELDHEID VAN
HET VADERLAND VOORTVLOEIJEN*

S. VIII.

Op de Vraage , Welken zyn de Ziehen^ enz*

antwoorde ik : allerminst Morbi acutis-

ftmi (zeer haastige Ziekten) , in de Geneeskun-

de zoo genoemd ; allermeest Morhi ex impe-

dita perfpiratione orhindi (Ziekten uit belette

doorv^^aasfeming ontflaande ) ; minder zuivere

ontfteeke Ziekten , Morii m$rè mpammatorti ,

over
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over het geheel genomen ; meerder gemengde

ex indole catarrhali & inflammatoria , plurimum

miicofa (van eenen zinkingagtigen en ontftee-

ken , doch meest van eenen flymagtigen aart
,

)

onderh'ng zamenloopende. — Veele Morhi
Chronici , langduurige of fleepende Ziekten , uic

verwaarloozing van de eerde beginfelen dier on-

heilen 5 welken uit belette doorwaasfeming ont-

daan ; min genoegzaame geneezing der vooraf-

gegaane Moi hi jdcuti , of kwaalyk - begrepen

gföndoorzaaken ; ofwel uit den vogtigen grond,

huizen , enz. behoeftige levensvvyze , gebrek

aan beweging , enz. voortfpruitende.

§. IX. Dan by aldien men de Ziekten ,

welke uic de nacuurlyke gefteldheid van het Va-
derland voortvloeijen , en tot de opgenoemde
C/as/hi (§. VIII.) behoren, uit de lysten, wel-

ke van het meerder getal dier Ziekten gewagen

,

waar aan de overledenen geftorven zyn , en uit

de medegedeelde Berigten , tot dit Werk gezon-
den ; mitsgaders uit de byzondere Verhandelin-

gen van eenige bepaalde Ziekten , enz. opmaa-
ken moet, kan men zeggen, dat de Ziekten
der Nederlanderen uit de opgegevene oorzaaken

beftaan in :

Aam . of Engborstigheid , Asthma.

Aambeijen
, zoo blinde als vloeijende ; H^mor*

rhoides tam coecde
,
qiiam aperte feu fiuentes.

XFIII. Deel. B B^-
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Bedorven Eetlust > zoo wel in verminderinge ,

Appetitus depravatus^ Anorexia^ Dyforesia

;

als buiteiigevvoone : te weeten , Voracitas ,

Bidimia.

Belette doorzwelging , Deglutitio Vitiata.

Beroerte of Geraaktheid , Apopkxia.

Blaauwe Zugt of Blaauw-fchuit, Scorhutus.

Bloedftortingen uit eene inwendige oorzaak , HdS-

morrhagi^ fpontanede , waartoe behooren :

Bloedfpuwen, H^moptoe^ HccmoptoftSy Hde- ,

moptyfis.

Neusbloeden , Hamorrhagia- narium.

Bloed - vloeijen , Hamorrhagia uteri ; ter-

wyl die der Darmen , boven reeds by de

Aambeijen gemeld is; waartoe hierme-

de die van den Penis , uit dezelfde oor-

zaak voorkomende , te brengen is.

Bof , de Bof ; JParotides maxüls , colli & Pa-
zsotidum Intiimefccntm.

Boort , Chokra.

Breuken, Herni^e. j
Buikloopen , onderfcheidene , als

:

"^m

Van Slym , Diarrhoe(e &Dyfenteri£mucof<^.

Van Wormen , Diarrhoe^e verminofae.

Van Gal , Diarrhoea S Vyfenterta biliofdd.

Colyken van verfcheiden aart ; als

:

Gal- Colyken , CoUca^ hiliofs.

>^ .....* wWorm-
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Worm - of Slym- Colyken , Colicce vermmfe» »

Graveel- Colyken, Colic^ nephuticce.

Colyk uit opvulling van de vaten der Inge-

wanden , Coitc^e infarSiorum ytfcerum ;

van welken aart mede zyn

De Aambeijen Colyk , CoHca hamorrhoida^

lis , zelden zonder ontfteking verzeld.

Engelfche Ziekte, of Lendenvang , Rachitis.

Geelzugt ^ I&erus.

Hartkloppingen , Palpitatioms cordis.

Hoofdpyn en Hoofdzweer, Cepha/aa ^ CepLi^h

ialgta.

Kinkhoest , Tuffis convulfiva.

Koorcfen van verfcheiden foort ; als

:

Anderendaagfche Koortfen , Fehres tertiatidd.

Afgaande Koortfen , Febres intermittentes.

Brandende Koortfen , 'Fehres ardèntes.

Bluts -Koorfen , Febres petechtaks.

Dagelykfche Koortfen , Febres ^uotidian^.

Eendagfche Koortfen , Febres ephemerdè,

Derdendaagfche Koortfen , Fehres qtiartaniE.

Geduurige , of geftadige Koortfen , Fehres
continue.

Geduurige of wederkomende Koortfen , Fe-
hres centimus remittentes -^ of zoogenaam-.

de Rotkoortfen , Fehres putrid(^.

Half anderendaagfche Koortfen , Febres fe-

mttertian^.

B n Gierst'
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Gierst -Koortfen , Febres miliares.

Knoest- gezwellen en Kankers, Timores Jclr'

rhoft Q carcinomatofu

Kramptrekkingen , Spafmi.

Kwaadaartige Zweeren aan de Beenen , XJlcera

cacoètha.

Kwaadfappigheid , Cacochymia , Cachexia , Ca-

cochylia.

Maag • pynen , Maag - krampen , CardiaJgia ,

Cardwgmus.

Misdragt , Miskraam , Abortus.

Moeilykheid in het Wateren , Stranguria, tam

fymptomatka , ([iiam idiopathica.

MoLiweeters , in de Visfchers op de Zuider-

Zee aan de handen , door het zoute water

als anders.

Ontfteeken Ziekten van verfcheidene foort , als

:

Oog ontfleekingen , Ophthalmia^ Sorophthalmice.

Ontfteekingen der Keel , Angina : zoo

Zinkingagtige , Angina catarthaks ; als

Waare ontfteekene , Angina tnflammatoria.

Ontfteekingen der Longen en Ribbenvlies , Fe-

ripneumonia QPkuritis.— der Lever , Hepatitis.— der Nieren , Nephritis , tam vera , qtiam

fpiiria.— der Blaas en Ingewanden , dikwyls met den

anderen verzeld , en in de opvulling der

vaten
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vaten van de Ingewanden bovengemeld ,

gegrond; Jnfiammatio Intejlinorum Sf^^^
ficae.

Roodeloop , boven onder de Buikloopen reeds

opgenoemd.

Slapheid der Vezelen , Vaten en Ingewanden
,

Debilitas Fibrarum, Vaforum SVifcerum.

Slymziekten, Morbi mucofu

Teeringziekten , zoo

der Longen , Phthifes puJmonaks ; als

der Ingewanden , Phthifes ahdominales ; als

uit Zinkingen ontftaande , Phthifes catai"^

rhales.

Traagheid , Lusteloosheid ; Torpor , Dsfe&ns
Irritabilitatis.

Vaaren , Uredines , Varices.

Vallende Ziekten , Epikpfia.

VerkoLiwdheid , Gravedo , Coryza.

Verlammingen , Paralyfes.

. Verftoppingen in verfcheidene lichaamsdeelen ,

als : ÜbflfuSfiones Vaforiim ^ l/ijcerum ,

voomamelyk der Bovenbuikszyden , Mala.

Hypochondriaca.

'rysterziekte , Chlorofts ; en daar uit ontftaande

Defe&us Men[ïmomm.

Uitüag van verfcheiden aart , als :

Dauwvvorm , Herpes Jetpens.

Roodhond, Roodjonk, Roodyonk, Rubeola.

B 3 Roos,
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Roos 5 onderfcheiden in

Ontfteeken Roos , Eryjtpelasphkgmonodes.

Bel • of Blaar Roos , Eryftpelas huliatim.

Brandnetel - Roos , Eryftpelas iirticatiinh

Springend , of Heilig , of St, Anthonis -

Vuur, Jgnisfacefy Lata ptaga^ Ery-
fipelas exukerojum.

Schurfdheidj Scabies.

^ ' I^B. Of hier de Mazelen en Kinderpokjes toe

pioeten gebragc worden , is twyfclagtig

volgens §. IL Dan , in de becrekking ,

welke zy tot zekere Luchts - gelkldheid

hebben , kan men dezelven volgens Hux-
ijAM Qii^ hier niet van uitfluiten.

Water -Kanker , Cheifocace feu J^abrojukhm.

Waterzugc van verfcheidene deelen , als :

over het geheele Lichaam, Anafarca.

van den Onderbuik , Afcites.

van de Eijernesten , Hydrops OvanL

van het Scrotum , Hydrocele.

Wierblindneid , Coecitas afuco.

Winddoorn en Beenvreeters , Spna ventofa S
Caries osfis.

Winterhanden en Wintervoeten , Perniones.

Witte
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Witte Vloed der Vrouwen, Fluar alhus ^ Leu-
corrkoea.

Zenuw - Ziekten , Morhi nervorum.

Zinkingen , of Zinkingagtige Ziekten , Morhi
catarrhales , en anderen , die daar van afhan-

gen , hoedaanigen zyn

Tandpyn , Odotitalgia ; zoo gemeen in ons

Vaderland.

Oorpyn , Otalgia ; zoo uitermaaten pynlyk.

Zinking - pynen , Dolores rhéiimatki ; als

^
daar zyn :

Rheumatismus imherfaUs , uit belette on-

zigcbaare uitwaasfeming ontftaande

;

humbago , Lenden - jigt , het Sph ge-

^
naamd.

- Arthrttis , Jigt.

^*
'Podagra , Flerezyn.

Ziekten der Kraamvrouwen , waar onder de zoo

raoeilyke

Zog - verplaatfingen 5 met alle derzelver zamen'

loopende toevallen.

§. X. Deeze Lyst is naar de orde van het

Alphaheth opgefteld , in navolging der Lysten

van 's Ha GE. -— Denkt men, dac dezelve

te uitgebreid zy ; en dat de Ziekten , welke

uit de natuurlyke gefteldheid van hec Vaderland

voortvloeijen ^ 'm een korter beftek behoorden
*

,B 4 zamen-
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zamengetrokken te worden, geeve ik zulks gaar-

ne toe; en bekenne, dat die bekwaamelyk zou-

den kunnen gebragt worden :

I. Tot de Ziekten , welke haaien oorfpronk

hebben uit belette doorwaasfemwg ; en dan zou-

den hier toe behooren ,

1. Alle de Morbi fheumatici S catarrha-

les , inflammatorii faiicium , pleurt & univerfi

corparis ; haar opzigt hebbende tot de fchielyke

verandering^-der lucht, oflvan den byzonderen

dampkring deslichaams, ontblooten , enz. ofte

eene aanhoudende vogtige luchtsgefteldheid.

2. In eenen meerderen of minderen trap ,

veele Mofbi cutanei y verfcheidene foorten van

Koortfen, enz.

II. Vit die Ziekten , welke ontflaan uit

ver/lapte Vezeldraden , en alles wat daar van af-

hangt ; tot haaren grond hebbende het misbruik

van warme dranken ; en het bewoonen van ee-

nen laagen vogtigen grond , vogtige huizen ,

flaapvertrekken , enz. gevoegd by een ftilzittend

pf min werkzaam bewegend leven , aan een

groot aantal Ziekten zoo veel voedfel gevend^.

I I I. Tot de veranderingen derjaargetyden ,

a'an veele wisfelvalligheden onderhevig , welke

op zich zelven niets buitengewoons inhouden ;

maar , by de eerfte 4f'tikels gevoegd , die de

grond-
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grondzaaden opleveren , waar uit de hebbelyk-

heid in de lichaamendermenfchentotgroocer za-

menftellingen gebooren worden , veel beduiden.

IV. Ten h2itHen tot de Levenswyze , welke

in de excesfen aanleiding tot zuivere ontfteekene

Ziekten in voornaame deelen geeven ; hoedani-

ge men meest in de groote Steden en onder het

vermogende aantal der Inwoonderen befpeurt

;

minder onder het gemeen en ten platten Lande

,

dan in fterk arbeidenden , gewaar wordt. Als

in het ontbeeren van gefchikt voedfel , of min
bekwaam te verteeren fpyzen , kwaadfappigheid

en opvulling der vaten en werktuigen veroor-

^^aakende,

§. XI. Dan by aldien men behoorlyk gade

Haat 5 dat die kwaaien , welke met dit viertal

van verdeelingen , en het geen 'er wegens de

beweging , verval van Handwerken , Koophan-
del , enz. zoude kunnen bygevoegd worden ,

ontdaan , in de opgegevene algemeene lyst voor-

komen ; zoo zal het verfchil zoo groot niet zyn

,

als men zich daar van in den eerden cpdag ver-

beeldde ; en men zal in de eerde opgave dic

voordeel hebben , dat men de Ziekten in eene

volgende order ^ onder haare byzondere Letter,

vinden kan,

§. XI L Het zy , hoe het zy , zoo is het

buiten alle tegenfpraak , dat die zei7e Ziekten»

B 5 welke
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welke in de opgegevene Lyst gevonden worden

,

insgelyks in andere Landen bekend zyn ; en dac

alleenlyk derzelver veelheid of geduurzaamheid

,

of meer zamengeftélde aart , haar tot een voorwerp

van byzondere opmerkzaamheid maaken. —
Men moet hier omtrent echter zoo onverfchillig

niet denken , dac men , op den naam van de

Ziekten der Nederlanden te hooren noemen , zich

zelven verbeelden zoude , dat die zonder onder-

fcheid , in alle Steden en Landen dezelfde zyn.— Daar is byna geene Provincie^ laat ik'erby-

voegen Dism&y Stad of Dorp , of men wordt

hier omtrent een merkelyk verfchil gewaar ; het

geen die geenen best zullen toeftemmen , die in

onderfcheidene deelen des Vaderlands de Genees-

konst geoefFend hebben. — En , dit verfchil

is zoo wezendlyk , dat fommige Ziekten , welke

niet gekend worden in de eene ,
gevreesd wor-

den in de andere ftreek. En , dat die Provin-

ciën ) welke doorgaans voor gezond gehouden

worden , een aantal dooden jaarlyks uitleveren
,

aan zodanige Ziekten overleden , welke in zul-

ken , die men voor ongezond te boek ftelt , en

als zodanigen befchouwt, niet gevonden worden.

Men maakt zich dan veel te enge begrippen van

de Ziekten der Nederlanderen , wanneer men
die alleenlyk brengt tot Tusfenpoozende Koortfèn

in den Herfst , Jigt , Scorbut en Maagkwaa^

kn der Vrouwen ( ^ ) i of de jJeepende Ziekten

der-

C^') ^^'-S-'^^'^'
'^f^'ï'^f ^^'* Fereen. Ncckrhndcn, I. D. bl. u.
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6er /.elven alleen tot èen Scorhut bepaalt Qw') ;

vermits 'er geen Land is , waar in de zamenloo-

pende oorzaaken , tot talryker Ziekten , by de

aangeboorene hebbelykheid , menigvuldiger , dan

in -het zelve zyn , als in het vervolg omftandi-

ger blyken zal. —

Vsrfchil deezer Ziekten in onderfcheident

Steden en Landjen.

§. XI IL Volgens de medegedeelde berig-

ten , befpeurt men weinige of geene Voorjaars -

Koortfen te Dordrecht ; minder dan elders , te

Schiedam ; en men bevindt die zeer zagtzinnig te

Maasjhis. Dezelve zouden in het jaar 1770 ,

1771 en 1772. genoegzaam in het Schermer

-

Eiland niet vernomen zyn : insgelyks minder

te Deventer en in OverysjU wezen , dan el-

ders. — Te Gfoningen kan men in tegendeel

weinig onderlcheid ontdekken tiisfchen de af-

gaande Voorjaars - Koortfen , en die van den

Herfst. — En te Nt/megen heeft men, federt

jaaren, weinige ofgeene Febrcstertiance of qnar*

tance , op haare byzondere en bepaalde tyden

vernomen. — Daar en tegen worden die te

Rotterdam gemeenzamer gehouden , dan op an-

dere

('^v) L. StoKKï.. KwynirJe Ziektm dor AMe-rkudercn,
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dere plaatfen ; en gezegd zeer gemeen te zyn
te PFeesp , te Naarden , te Edam , aan de zui-

delyke zyde van Friesland , te Campen ^ enz.

§. XIV. Zoo gemeen de Najaars Koortfen

in Zeeland , Vlaandkren , in de Overmaa-
fche Eilanden^ en in Friesland zyn, zoo
fpaarzaam befpeurt men die , buiten overftroo-

mingen, in de Betuwe , en andere van de Zee
vervvyderde Landen ; daar die intusfen dikwerf

gewoon zyn te Geertruidenberg ; langwylig fom-

tyds te Dordrecht en te MaasJJuis , enz. aan-

houden.

§. XV. Zeldzaam zyn de Teeringen in Zee-
land , en in de Eilanden , door den Helius ,

of den gemeenen Mctas en Rhyn-mond (x) ,

ge-

(x) Tot dit. geneeskundig oogmerk verdeelt men het Va-
d.r'.and best om de geiykwerkende oorzaaken ;

1. In de Landen van den EIelius , waar toe Staats -

Vlaanderen, een gedeelte van Hollands Braband ,

PRINCELAND , de WILLEMSTAD , het Eiland van Over-
i

FLACQüé en Goedereede , benevens de Overfnaafche

Eilanden van Voornc en Putten, enz. behooren
,

welke Landen , benevens de Provincie van Zeeland
,

dit gedeelte van het Vaderland uitmnaken , het gQon
voor heen door de vereeniging van de Maaze met de
Schelde geheel , en nog voor het grootile gedeelte

,

bewaterd wordt. Smallegange Kronyk van Zeeland ,

. p. 26, 27, 28.

2. In de Landen aan de ii.itwaterende Rivieren van Maas 9

Waal , Tffel , Rh'^n en Lek gelegen.

3. In dat gedeelte van de Provincie van Holland enz. 't

welk t uden den gemeenen B-h'^nmond eu het Vlic gele-

gtii is.

4. In
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gemaakt , ten minden zoo niet , dat men die

voor eene hoofdziekte aanmerken kan; daar zy

het meerendeel van Holland aandoen, en het

voornaamfte aantal Dooden op de gegeevene Lys-

ten van 'sHage en Rotterdam beflaan, en veelen

in Friesland en Overyssel wegfleepen,
4

§. XVI. De Rot-Koortfen , die den ee*

nen tyd meer , den anderen tyd minder voorko-

men 5 zeldzaam te Dordrecht , en minder ge-

meen te Rotterdam Cy) > dan in Amjierdam ,

Haarlem^ Leiden en ^sHage zyn ; insgelyks

zeldzaamer te Hoorn , Monntkkendam en Edam y

dan te Alkmaar ^ zig vertoonen ; houden federt

het Jaar 1757. te Nymege?i niet op , fchooa

door dezelfde voorbyftroomende rivier , als de ge-

melde Maas -Steden, bewaterd. Zy zyn gemeen
in het Land van Altena , in Friesland, Gro-
ningen en Overyssel; dikvvyls aldaar met
Petecken verzeld. — Zy zyn bovendien in

Fkies-

4. In de Provinciën van Friesland en GRown^CEN.

5. In de Ilooge Lmden die van het Landfchap Drenthe en
Hooge Veluwe , een gedeelte van het Sticht van Ut-
recht , de Majory vau 's Bosch , en de Baronnie van
Breda uitmaakende.

Cy) Niettegenftaande dit berigt van eene zeer ervarene
hand ons toegeicomen is , fchynen de jaarlylcfche Doodlys-
ten van Rotterdam zulks te v/ederfpreeken

,
geiyk uit de ver-

gelyking derzelven tegen die van andere plaatfen duideiyk
blykt

; indien men maar op de egtheid derzelven ftaat raaa-
fcen kan.
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Friesland zeer gevreesd , en , met den naam
van nieuwe Ziekte , en in Overyssel met dien

v?ix\ Brand' ziekte beftempeld , welke men in

Zkji^land byna niet kent ; en alleen maar zeer

fpaarzaam vernomen wordt. In Staats-Vlaan-
deren ontdekt men die meest in de Militairen^

en zy worden gezegd ten minften niet Epidemicè

te grasfeeren.

5. XVII. Dusdanig is het ook gelegen met
de belette Doorzwelgingen , die in Zeeland

,

Vlaanderen en te Nymegen zeldzaam zyn ;

doch zeer gemeen bevonden worden te Middel-

har nis ^ te Maasfliiis ^ in Friesland, te Gro-
ningen en in Overyssel. Ja zoo gemeen in

Noord - Holland , dat , volgens de Waarnee-

mingen van wylen Do&or Grashuis , de derde

zieke in Noord - Holland daar aan overleedt.

§. XVIIL Welk verfchil ik op gelyke wy-
ze omtrent de ontfteekene Ziekten , den Roo-
den Loop, de Podagra, het Colykvan PoitoUy

de Kanker en de Waterzugt , betoogen konde : dan

deeze uitweiding tot de verhandeling der Ziekten

zelve behoorende , zal het genoeg zyn het voor-

gegeeven onderfcheid met deeze duidelyke ftaa-

len te hebben gewettigd.

Betrek'



GcJleldheH van het Vaderland voor tvloeijen.

Betrekkelykheid deezer Ziehen tot het

Vaderland.

§. XIX. Wat men door het Faderland te

verdaan hebbe , heeft de Maat/chappy in haare

Propammata verklaard ; te weeten de Veree-

nigde Nederlanden , benevens de geasjocieerde

Land/chappen. — En ten opzigte van de Na-
tuurlyke Gefleldheid derzelven , kan men niet

anders , dan den byzonderen Grond ^ deszelfs

Ligging , Aart , Grenspaalen , Verhevelingen ^

Voortbrengfels , Inwoonders "; en , wat deezen

tot hun nooddruft van doen hebben, of van an-

deren hebben aangenomen en overgeërfl , ver-

ftaan. — Deeze Landen en derzelver Be-
woonders , in de onderfcheidene betrekkingen

,

maaken de onderwerpen uit , waar omtrent dee-

ze ftofFe verder verkeeren moet. —

Aanmerkingen omtrent derzelver aloude en

tegenwoordige Gefleldheid.

§. XX. Het Vaderland in zyne natuurly-

ke gefleldheid aangemerkt , heeft van zeer vroe-

ge tyden af tot op den tegenwoordigen tyd veele

veranderingen ondergaan ; en het ondervind dit

nog dagelyks : waarom eene eenvoudige over-

we-
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weging van het verfchil in die beide opzigten

een aarmerkelyk licht in de volgende Verhande-

ling verfpreiden kan ; en veeier verwondering

doen ophouden , waarom 'er nu meer Ziekten

zyn in een Land , van zuiken bepaalden en klei-

nen omtrek , het geen eertyds zulke kloeke gas-

ten en onverfchrokken Helden voortbragt , die

den fchrik der Vyanden onder de Romeinfche

heirbenden uitmaakten; en altoos uitgemunt heb-

ben in fterkte en dapperheid: ja zoo veele roem-

rugtige Mannen in allerlei kloeke daaden , kons-

ten en weetenfchappen hebben uitgeleverd 5 dat

zy magtige Ryken daar in den loef hebben afge-

ftoken ; en onder minderen de onverfaagtheid

zelve gevoed. Daar het 'er nogthans , ten aan-

zien van voornaame (lukken der Natuurlyke ge-

fteldheid , hun opzigt tot den Grond en de Lucht

hebbende , niet gunftiger eertyds , dan heden

ten dage uitzag ! Uit welke befchouwing men
tefFens zal kunnen opmaken , dat de natuurlyke

gefteldheid van het Vaderland niet genoegzaam

zy , om de Ziekten , zonder toevlugt tot de

Levenswyze te neemen , uit dezelve op te ma-

ken , welke zoodanig met dezelve zamenloopt

,

dat de meefte en voornaamfte Ziekten daar van

afhangen. Ja van verre de meeste Geneeshee-

ren gehouden wordt , meer dan de lucht te fcha-

den. V/aarom men te meer verpligt is, om van

de gegeyene vryheid der Maatfchnppy gebruik te

maaken ; om , zoo veel van de Levenswyze ,

dod
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doch niet meer hy te voegen , als tot verklaaring

van het verband der ziekten utt de natuurlyke

gefteldheid des Vaderlands noodtg was. — De
zaaken behoefden zoo hoog niet opgehaald te

worden. — Een verfchil van 100 jaaren en

minder zoude genoegzaam zyn. Dan , naardien

de gapingen nu zoo veel te grooter zyn , is het

bevvys dies te krachtiger , dat de grond - oorzaak

niet in de lucht en den grond alleen gelegen zy

;

maar wel degelyk ook in het misfen van de na-

tuurlyke gehardheid tegen dezelve , en het meer
verzwakken dier vermogens , welke &q radicale

fterkte moesten ter wereld brengen. —

Jloude Gefleldheid der Nederlanden ,

enz,

§. XXL Volgens Tacitus, lag het Ei*

land der Batavieren ( dit was dan het voornaam-
fte hooge en drooge Land , om nu van de Ge-
nerahtetts of Geasfocieerde Landen niets te rep-

pen ) tusfchen de Moerasjen in, of beflont o^ioo-

tendeels ui: laag en moerasftg land. Dikwyh
werdt het door de rivieren overftroomd , en voor

eenen tyd onbewoonbaar gemaakt. Het lag veel-

'tyds zoo dras , dat het nauwlyks betreden werdt

^

zonder dat 'er de voetflappen in flaan bleven , en

daar de grond een weinig vaster Jcheen , gafhy
echter een hol gedreun^ als 'er op gedampt werdt ;

XVUL Deel C ^ ^ zoo
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ZOO dat fommigen ( in dien tyd al ) getwyffeld

hMen , of zy dteze landjireek land ofgeen land

noemen moesten (z). — De befchryving ,

die Plinius van de Cauchen doet , gaat nog
verder; als, die dagefyks van het water omringd

^

geen vee noch melk tot voedfel hadden , door geen

hoornen omringd wierden , 't jlyk met de handen

vergaderd , en meer door den wind , dan door de

zon gedroogd , hun tot fpysbereiding en verwar-

ming van hunne doorgevroorene en verftyfde inge-

wanden firekte ; of anderen drank hadden , dan
van regenwater , dat ze in groeven in het voor-

huis van den regen vergaderden. Welken nog-

thans deeze hunne vryheid voor de {laverny der

Romeinen niet verwisfelen wilden ( a). — Ja,

de volkeren van J. Caesar , op de Eilanden ,

door den vloed gemaakt , befchreven , zouden

alleen van eyeren en vifch geleefd hebben.

§, XXII. Veele zaaleen loopen 'er echter

zamen, die eene zeer groote omwenteling in de

omftandigheden van dien tyd by den tegenwoor-

digen maaken. Want zoo waren de Batavieren

harde en ruwe menfchm , grof en groot van llg-

haam , opgewasfen tegen de ongemakken van de

lucht en het weder y zich zelven met dejagt^ zelf

van

C*) Vaderlandjche Histtrie y door
J.
Wagenaar , I. Deel

,

pag. 5 en 6.

(a) Lib. XVI. cap. i. J. A. Knoop Tegenwoordig^

Staat vanFriedand
, pag. %.
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van wilde dieren ophoudende , en gehard ten oor-

loge ( b ) : onder anderen zeer hiifch , zoo dat

wen bynapan geen hoerery onder hen hoorde (c).

Jong te huwen was onder hen niet gewoon y fohan-

delyk ims het voor een jongeling beneden de twin-

tig jaren troinvverbintenis aan te gaan* Met
de Maagden Werdt ook lang gewagt ( d). Men

faarde Jongelingen en Maagden van gelyke jaa-

ren en grootte ; — ook werden de Zuigelingen

aan geene voedflers betrouwd. Elke Moeder zoog-

de haar eigen kroost. Zoo lang ze in hunne kind-

fche jaaren imren , welke vry lang by hen duur-

den ) gingen zy zelfs in de felfle koude moeder-

naakt : ouder geworden , kleedden ze zich met een

rok van beestevellen ,
— met een gesp of doorn

om den hals vastgemaakt ; voor het overige on-

gedekt , lagenze geheele dagen om den haard. —
De dragt der Vrouwen was geenzins van die der

Mannen onderfchhiden ; alleehlyk y gebruiktenze

doorgaans een linnen hoofd- dekfel : — ook gin-

genze met bioQte hals en armen (e). Zy be--

woonden hout^n- hutten
-i niet digt nóVens elkan-

der geplaatst , van een ruime werf omringd ,

I veeltyds op opgeworpene hoogten ^ doorgaans jlegts

\

van fUoo dakken voorzien (f) : —: zynde zeer

ervA'

(&) Vaderlaiidjche Historie, ï. c p. 15.

Cc) Ibidem, pag. 16.

( d') Ibidem, pag, 22.

(«) Ibidem, pag. 17.

C/3 Wm, pag. lü.

C 2
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ervaren in hef zwemmen (g). — Hunne fpy-
ze was zeer eenvoudig : zy aten wilde appelen ,

jnelk , boter en kaas ; uit wilde haver en garst

kookten zy pappen ; ook gebruikten zy hun eigen

tam vee , en het wild , 't welk zy in de busfchen

opvingen , tot voedfel (h). Hun drank be-

flond uit een kookfel van garst , of ander graan
en water , welk in fmaak eenigzints naar wyn
zweemde (i).

COROLLARIA.
Uit welke opgave wy de volgende zaaken

leeren :

1 . Dat deeze vroege bewoonders , uit ge-

zónde fterke ouders op eenen volkomen ouder-

dom gewonnen , hunne kracht en fterkte door

geboorte en voedfel ontfangen hebbende , nood-

wendig als fterke fchepfels ter waereld hebben

moeten komen ; en in de eerfte aankweeking

van het leven daar in beftendig hebben moeten
voortgaan. |

2. Dat de verdere opvoeding hen tegen alle

koude en ongemakken van de lucht gefterkt » en

tegen dezelven als ongevoelig gemaakt hebbe.

3- Dat

(g} Vaderlandjche Historie , l. c. pag. 2 o.

(/j) Ibidem, pag. 2 1.

(f) Ibidem y pag. 2 2.
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3. Dat de noeste yver in het volvoeren van

hunne bezigheden hen bewaarde voor ledigheid.

4. Dat hunne wooningen, verre vanvogtig

te zyn , op verhevenheden gebouwd , allezins

van verfrisfende winden omringd wierden , en
voor ftiUlaande dampen bevryd bleven.

5. Dat hunne fpyze eenvoudig en voedzaam
was , het bederf tegengaande , en hun drank niet

verzwakkende, of de maag en ingewanden, ten

zy by misbruik , bedervende. ^ >.

f) ƒƒ -^1'

6. Dat de ongelegenheden van het weder
hun de bezigheden benemende , de koude door

het verblyf aan den haart gemaatigd werdt. -r''.:^)

7. Dat de liefhebbery tot zwemmen hun ,

in plaats van koude baden , veele ongeftelthedea

heeft kunnen wegneemen. En

8. Eindelyk , dat zy door hunne vreedzaa-

me levenswyze en zamenwooning , weinig aan

gemoedsbewegingen onderhevig waren , welke
zoo veel voedfel aan verfcheide gebreken geven.

Veranderde en hedenddagfche Geflehenis van

het Vaderland, enz.

§. XXIIL Van den anderen kant doen zig

veele zaaken pp , die grootelyks van deeze op-
gave afvvyken , welke nu te befchöuwen zyn.

C 3 ï. Zyn
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1, Zyn de Fereenigde Nederlanden federt

dien tyd veel van gedaante veranderd ; als door
het verloopen van derzelver hoofd - rivieren ,

het floppen van derzelvermonden (^è), en het

verhoogen van derzelver bedden (/) , waardoor

de uitwatering van tyd tot tyd , by hoog boven
water bezwaarlyker , en de doorbïaaken der dy-

ken^uienigvuldiger.geworden zyn.,, Te?wyl dee-

ze overvloed , toen het land voorheen door geen
dyken bepaald , of het water gekeerd werdt

,

zich onbelemmerd by den wykenden vloed ont-

lastte; of, wanneer dit niet fpoedig gëfchiedde,

vertrokken de vroegere bewoonders uit dit^land

hooger op , en verlieten het zelve ; 't welk nu
geen plaats hebben kan.

2, Hebben de menigvuldige watervloeden

dit land op veele plaatfen van een gefcheurd >

waar door veele binnen zeen , en groote binnen

ftroomea in wyde boezems gevormd , de be-

fchik-

(fc) Votjet U'^arquhllt Sr. SimDN , dnm V II' f}:): re de Ia

Gjcrre des Bataves ^ des Romains'^ d' apres Ccsjar <y ^Jur-tout
dans Ui Treface , p. vi-xix & xxxiv. f Etn Werk zoo nuttig

-voor de aloude en veranderde gefteldheid van het Vaderland,
dat het wel waardig ware , ten minden de Voorreeden , in

het Hollands gekleed , en met de bygevoegde Kaarten ver-

licht te zien. Hier doqr zoude de Vaderlandfche Historie

kunnen worden opgehelderd , en veele overgeblevene twyf-

felingen door kundige kenners vereifeud woorden.]

XI) J^élhndfcbe Maatfihapp dsr IVttenfchappj^n ^ P. Deel, pag:.

7^5 " 739' 74 ï -' 750». irisgelyks de Verhandeling van dea
Heere C. L. dg Pagniet ,'enz/ JSfUwwi Vadèrl. Letteneffen*

V. DetL 11, ö. p. a^3. .4.
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fchikking der duinen ontmanteld , en de evenre-

digheid van het water tot het overgebleven land

byna in gelyke veelheid gebragt is ( m).

3. Ligt dit land , te weeten aan den Zee-

kant , door het ryzen der Zee en het verhogea

der rivierbedden , doorgaans eenige voeten laa-

ger dan de gemiddelde oppervlakte der Zee (/2).

waar door de grond , uit de Zee opgefpoeld ,

veelal moerig ^ veen- en voosagttg zynde , op

veele plaatfen nat , moerasfig en vogtiger blyft

,

dan voorheen ; en , het water zeer naby of lan-

ger op de oppervlakte des aardryks behoudende

,

meerder dampen van eenen onzuiveren aart on-

belemmerd opgeeven moet.

4, Zyn door het uitbaggeren der veen- en

meragtige ftofFen , de poelen op veele plaatfen

vermeerderd ; of weder droog gemaakt zynde ,

is de grond op deeze plaatfen verlaagd , waardoor

de uitwaasfemende dampen , door den wind min-

der kunnende verdreeven worden , in deeze

drooggemaakte landen meerder hangen blyven.— Het Land , voornamelyk H o l l a n d en

Friesland (ö) , dus vol van water, hier en

daar

(w) Zie Gabbema over de Nedsrlandfche IVatervloeden 5

Gouda X703,

(n) Memorie van Profeffor vAN DX Wx':^PERSSE , enz.

(o) Men kan zich hier van een allerduidelykst denk-
beeld vormen uit de Hoog-Heemraads Kaarten 5 die aile ,

verkleind, 'm den Teg^nwoordigen Staat van Holland voorko-
men; gelyk die vaa Friesland by f- H. Knoop , l. c,^

i
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daar ftilftaande , bovendien omringd van Zeen ,

doorfneden van rivieren en vaarten , de akker -

en weilanden vol flooten, in den winter, en tot

aan den zomer dikwyls toe , veelal onder water

(taande , waar van veelen die ftilftaan , de rot-

ting en flank vermeerderen; kan het niet anders

zyn , of alle deeze zamenloopende oorzaaken ,

door de moeilyke uicwateringen , hy hooge ri-

vieren , of lange waterleidingen , in groote boe-

zems geholpen of vermeerderd , moeten oorzaak

toe dampen geeven , welken gewoonlyk regen

verwekken , doch ook wel mist of nevel , en
veeltyds die ftinken,

5. De gelegenheid van deeze landen aan de

Zee , de voortbrengfels van het land , het ver-

zenden van deeze , het ontfimgen van andere

hoodwendigheden , de beletfels hier by ontftaan-

de , en bet beproeven van de middelen om zich

welven van den noodigen voorraad te voorzien ,

hebben door dep uitgebreiden koophandel veele

vreemdelingen tot zich getrokken, eeneaanmer-

Icelyke verbastering onderde landzaaten gemaakt,

en door het bezoeken der vreemde landen en ge-

westen , veele zeden en gewoonten , met op-

^igt tpt fpyze en drank, kleeding, en afwyking

van de vaderlyke eenvoudigheid , als ook veele

ziekten , tot hun gevolg gehad. — De Hu-

welyken misfen ook veel van de bovengenoem^-
-

• ' aa
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ïe geregeldheid (p) , en naar maate van deeze

is 'er ook eene mindere fterkte in het nakroost.— De gewoonte van zelve de kinderen te zo-

gen ,
geraakt ook meer in onbruik , dan voor-

heen. — Terwyl op de kuisheid der jeugd he-

den , zoo weinig in deeze als in andere landen

,

roem te dragen is.

6. Het gering getal Steden werdt , by de

aankomst der Romeinen in deeze landen , door

verfcheiden fterkten , zoo tot legerplaatfen , als

koornfchuuren-^vermeerderd. Na het verdryven

derzelven , en den toeneemenden welvaart door

de bevestigde vryheid , werdt het getal der eer-

ften dermaaten vermeerderd , dat men weinig

gelyk daar van in andere landen zal kunnen by-
brengen. — Veele Steden werden by de toe-

neemende menigte te klein. Zy werden allengs-

kens vergroot ; of de huizen , voorheen tot één
gezin gefchikt , door verfcheidenen bewoond ;

de kelders by veelen niet uitgezonderd. — De
eerfte aanleg der Steden was eng beperkt , de
ftraaten in de meeste naauw , meer voor den
gang , dan voor het ryden gefchikt. Het getal

der huizen werdt in grootere Steden door het be-

timmeren der erven , en het maaken der gangen

en floppen , of liever falop^en , bovendien ver-

groot;

(1)) Zie de Heer le Francq vak Rcrkhey, Natuwi. His^
urievm Ho'Mnd , liï. D. 4. ft. p. 1098.
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groot ; alle vertrekken in de afgelegenfte hoeken

of naauwe fteegen bewoond ; en , by het weren

der verwarmende zonneftraalen , en verfrisfende

lucht en winden , de bovengenoemde, onzuiver-

heid vermeerderdv ^— Door dit vergrootén

der Steden , werden , by de meerdere C/oaquen

en vuilnis van verfcheidene foort , ook langer en

moeilyker waterleidingen , hier en daar ftilftaan-

de, gebooren.

7. Als een gevolg van het vermeerderen

der inwoonders , en het vergrootén der fteden ,

moesten de ambagten en zittende beroepen , by

het verkoopen van zulke waaren , als 'er tot

kleeding , dekfel en anderen nooddruft des lich-

aams enz. vereifcht worden , toeneemen ; en

dit alles onvermydelyk volgen.

8. Veele Trafiquen verzelden deezen fleeds

toeneemenden welvaart , van welke deeze bo^

ven geene voedfel aan lighaaras gebreken gaven.— De ruime toevloed van vlugtende vreemde-

lingen in de voorgaande Eeuw enz. om de zagte

en gematigde Regeering deezer landen , vryheid

van geweten , begeerte van de vrugten der Hol-

landfche zegeningen te fmaaken enz. herwaards

aankomende , vermeerderden den bloei en wel-

vaard 'van fommigen deezer.

9. Het verval van deezen ( N". 8.) , het

zy door het vermeerderen derzelven ; of het te

on-



«

I Gejleldheid van het Vaderland voortvlocijen. 43

onagtzaatn behandelen van voorheen bloeijende

Trafiquen, ten tyde van voorfpoed, by de gee-

iien 5 welken den welvaart voorheen vermeer-

derd hadden ; of het te zeer begeeren naar

waaren , in andere landen vervaardigd ; deden ,

gelyk zy wel eer den bloei en welvaard der fte-

den zoo zeer vermeerderden , by den kwynen-
den koophandel (N**. 5.) , veelen dier Werk-
lieden , door gebrek aan dagelykfchen arbeid in

dezelve hun beftaan vindende , verarmen. —
Uit welke ledigheid en gebrek van gewoone of

nodige beweeging , droefgeestigheid, traagheid,

vadzigheid , voedfels tot veele gebreken geven-

de , veroorzaakt werden : deezen zoo wel als de
kwynende winkelier, door te grooten aantal ver-

meerderd, door te veel kunstgreepen benadeeld,

en door gebrek aan de voorige winsten , te wei*

nig vertier hebbende , by het uitborgen , door
onvermogen aan genoegzaame penningen , man-
gel aan beweeging , misfen te zamen by deeze
duure tyden , die voedfels, welken^ zy eertyds

in eene ruime maate konden genieten (q). —
Waar by men ten

10. Als

(5) Dit is maar een kleine fchets , tot dit geneeskundig
ontwerp genoegzaam. ^- Maar wie hier -van een volle-

diger denkbeeld begeert, die leeze de dooiwrogte Verhande-
liugen des Heeveii van den Heuvel , Rogoe en Zillesen ,

in het XVI. Deel deezer Verhandelingen te vinden , alwaar
pien ook de rede van de allengskens toeneemende duurte ,
enz. metduidelyke verwen zal zien afgemaaid. J
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lo. Als een onverniydelyk gevolg van den
Koophandel naar de afgelegene Oosterfche én
Westerfche deelen , voegen kan, de manfchap,
welke daar toe uic vreemde landen nodig is ,'. en
niet zelden die kwaaien óf aauftekende ziekten ,

ten minften derzelver zaaden medebrengt , wel-

ken ter zyner tyd uitfpruiten , en hun vermo-
gen 5 zoo wel onder dezelven , als in de landen

,

uit welken zy herwaarts kwamen , doen gevoe-

len. — Waar by de natuurlyke grenzen dee-

zer landen, ten oosten aan het vaste land paaien*^

de , van gelyken door de jongfte aangelegen

Krygsheiren en vreemde Troepen , by welke tal-*

ryke hoopen men doorgaans befraettelyke zidci

ten ziet grasfeeren , veele ^ulke vermogens den
landzaaten zyn medegedeeld , wier woede noch

niet ophoudt. —
§. XXIV. Men beige zich deezen uitfrap

niet. — De vraag verkeert omtrent ziekten

,

enz. , waar van de bronnen by den verfchillen-

den (land moeten overwogen worden. — Be-

fchouwt men dit alles (§. XXI. i- lo.) , dan

mpet 'er heden een aanmerkelyk verfchil by den
eerden 5 voorgaanden en tegenwoordigen ftand,

ten aanzien van fterkte , welvaart en langzaame

vermindering , in verfcheide takken plaats heb-

ben ; waar uit eene zeer van den anderen ver-

fchillende levenswyze geboren is. — Zoo dat

^oni^en ^ welken door noesten vlyt verkregene

fchat'
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fchatten bezittende , door het vriendelyk we-

derzydfch onthaal , door allerlei keurige gereg-^

ten herhaalde maaien opgedifcht , te lang ver-

toeven aan de maaltyden , gebrek aan beweging

enz. , zich te veel gezond voedfel bezorgen.

Daar anderen , door gebrek aan de nodige pen-

ningen , zich bezvvaarlyk van dagelykfch on-

derhoud kunnen voorzien. Terwyl men genood-

zaakt is een deide joürt hier by te voegen, weL
ken het uitwendig aanzien des lichaams , enz.

naar gelang der vermogens , meer dan gezonde

voedfels behartigen ; en van gelyken in die ge-

volgen deelen, welken doorgaans daar mede ver-

zeld gaan. Deeze dingen zyn het dan,
die de beftendige overweging en de naauwkeu-

rigfte naavorfching , geduurende het gantfche be-

loop deezer Verhandeling fchynen te vorderen.

Waar door men tevens de befchuldigingen der

vreemden , over de ongezondheid en onvrugt-

baarheid van dit land, best wederleggen kan;
die dit land als ongezond , en van eenen korten

leeftyd uitmaken ; vermits , in weerwil van alle

de opgenoemde veranderingen van den grond

(N°. I -4. ), jaarlyks menfchen van hoogen ou-

derdom in het zelve onder de dooden gevonden
worden : 't geen door den Wel Edelen Geftren-

gen Heer Burgemeester Dierquens, uit de

^Sterflysten van 'j fi^g-ö , allerduidelykst (f) is
'^

be-

(f) Men £ic de Vevzmi9Vmgvm naauivksurige Lysun , cpge-
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bedist. Uit welke blykt , dat 'er jaarlyks meer
menfchen van eenen hoogen ouderdom , dan in

andere landen , overleden zyn ; 't geen door an-

dere getuigenisfen (J*) , en byzondere ingeko-

mene berichten , uit onderfcheidene plaatfen des

Vaderlands , nader bevestigd is Qt). — Des
niet alleen de grond , en de veranderingen op
denzelven , enz. maar ook het gebruik van min-

gefchikte fpyzen en dranken , gebrekkige bewe-
gingen, enz. al3 de voornaamfte medewerkende
oorzaaken der meest kwynende Ziekten moeten
gehouden worden. — Is men begeerig , de

re-

maakt uit de oorfpronkelyke Registers , enz. in 'sHage by H. C.
GüTLiNG 1774. en aldaar §. XXXV-LVIIL p, 15,20.

(j) Verhandelingen van de HoU» Maatfcbappy der Weetenjchap^
pen ^ IH. Deel, pag. 126, 117.

_ (t) Dus meldt men uit de Grave, dat het getal der oude
lieden , van 70, 80 ja 90 jaarcn , ten opzigre der inwoon-
deren , groot zy. Het getal der jaarlykfche dooden

,

tegen het getal der in- en opgezctenen van de Stad en het
Schependom Cülenborg , is , eenige jaaren door malkande-
ren gerekend, als één uit vyfendertig, naastby. —^— Maas-
sluis hadt in de laatfte opfchryving (1771.) 5873 menfchen:
alle jaaren flierven *er doorgaans 50 menfchen

, 50 jaaren
door een gerekend , de Epidemie van 1761. hier van uirgc-
zonderd zynde. Veelen

, ja de meeste oude menfchen jfter-

ven te Sluis, byna zonder ziek te worden, in den winter ,

byzonder als die zeer ftreng is , alleen uit hoogen ouderdom.
Te Warmond llierf op het einde van dit jaar een man

van 105 jaaren. 't Getal der dooden te Haarlem jaar-
lyks gemiddeld 800 zynde, en dit gemultipliceert met 33,
maakt 25400 , 't getal der inwoonderen uit, In de Be-
VERWYK zyu de menfchen gezond , welgemaakt , fterk en
vrugtbaar : men vindt 'er van 80 en 90 jaaren , maar van
100 en daar boYcn is zeldzaam.-

In



Gejfeldheid van het Vaderland voortvloeijen, 47

rede van deeze fchynftrydigheid vereffend te

zien , men hoore by het bovengemelde , wat

Cel sus ten zynen tyde van die geenen, wel-

ken lang voor hem geweest waren , voortbragt

;

en dan zal alle zwaarigheid dienaangaande ver-

dwynen : Fefijtmile eft , zegt hy , inter non

tnuita auxilta adverf^e valetudinis , plerumqua

tarnen eam honam contigifje oh bonos mores , q^uos

mque defidia neq^ue. luxuria vitiaverint ; men
voege 'er ifiopia & abujus potionum aquofarum

calidarum by ; en , dan zal alles gevonden

zyn.

In het jaar 1774. kwam te Hoorn bycen aanzienlyk Heer
een iiian van 82 jaaren , die te Oostzamidam woont , doch in

Langendyk gebooren is , alwaar hy jaarlyks komt , anderhalf
"uur ver gaan, en keerde alzoo weder te rug : hebbende den
voorigen winter no^ op fchaatfen gereeden. Hy hadt maifr
eens van zyn leven ziuk geweest aan de Roos : dronk nooit
Herken drank of wyn , noch koffy of thee , maar ligt bier.

In de bedyking van den Huigenwaard , hadt die'zelvde
Heer op zekeren^ tyd een man gezien , en met dcnzelven om-
gegaan van 108 jaaren, en meer dan één van po, endiepinde
80 jaaren, die allen gezond waren , en zeer wei konden gaan._ Het getal der dooden rot dat der levenden , wordt te
Harli^'gen rusfchen ^J en 27 ^ of het gemiddelde van 25I
gerekend. —:— Des dan de fterfte in deeze opgenoemde
plaatfen veei minder is, dan op andere plaatfen; en veel min-
der ook in Noord - Holland , dan de Heer Struik gegist had-
de , en men in de aangehaalde Lysten van 's Hage , en -die

van den Wel Edelen Geftrengen Heer Direcfteur Palüdanüs
in het XIV. Deel deezer iMaatfchappye, pag. 588, 593 enz.
zien kan. Terwyl men de Nieuwspapieren dagelyks
"Van menfchen , in hoogen ouderdom overleden 5 uit alle dee-
lea des Vaderlands hoort gewagen. —

-

S. XXV.
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§. XXV. Het ontbreekt heden zoo min
als ooit aan wakkere Mannen , van allerlei rang

en (laat , welken gezonde lichaamen en goede
hersfenen bezitten. — Daar is ook noch geen
mangel aan kloeke gasten , met fterk gefpierde

lighaamen en goede knuisten voorzien
, gelyk

de Heer le Francq van Berkhey omftandig

van de Hollandfche natie beweezen heeft ; en
ook omtrent de overige Provinciën plaats heeft,

op welken veelerlei kwaaien deezer Eeuw wei-

nig vat hebben. De Hooggeleerde Heer van
Doeveren vondt de geftalte der tegenwoordige

Groningers gelyk aan die der Germanen , door

Tacitus befchreeven (//). En in wat Provin-

cie van dit Gemeenebest, zal men geen foortge-

lyken aantreffen. —

-

§. XXVI. Men gaa w:at verder voorwaarts,

en aanfchouwe de fchilderyen op de Schutters-

kamers , in de Nederlanden alom voorhanden ;

en men zal bevinden , dat de gezondheid niet

fterker in al haar vermogen konde verbeeld wor- ^,

den. — Men befchouwe dan ook teffens den

.

difch dier tyden , op gelyke tafereelen afgemaaid.

Een ftuk vleefch , wild of vifch , 't geen de gra-

fige weiden , het woud , de zee en rivieren ,

zoo mildelyk uitleveren ; met allerlei eetlust ver-

wekkend moes, ooft en tuinvrugten. — Een
glins-

(m) Ssm^Acad, p. 43. NeUerl. Vertaaling 5 bl. 45.
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glinsterende teug in eenen hoogen kellc , met

'een citroenfchil daarin vlottende , of een beker

en drinkkan daar by afgefchetst, tervvyl^de Hol-

landfche kaas zelden vergeten werdc , herleven-

digen den difch dier tyden en den aart der voed-

fels die zy gebruikten. — Alles was dus in-

gericht ter voeding van hunne fpierige lichaa-

men , toereikende ter veraangenaaming van hun-

nen fmaak, verfrisfing van hunne vermoeide le-

den , en verlevendiging van hunnen geest. —

•

De wyn werdt minder , ook van aanzienelyke

lieden , gebruikt ; de meest bevoorregte drank

was doorgaans goed voedzaam bier. — Dage-

lyks door den bloeijenden koophandel , het be-

vorderen van hunnen fcheepvaart , en het ver-

meerderen van hunne inkomften bezig, hadden

zy weinig gelegenheid de vrienden- maaltyden,

als by enkelde plegtige tyden , bytewoonen.—
Zy waren vyanden van ledigheid , hadden begeer-

te naar overwinst , en daarom ftreedt zulks tegen

hunne belangen.
. Men was dan by zich zelven

doorgaans met weinig te vreede ; terwyl de
overige tyd in dat geen , *c welk de winst doen-

de bezigheden vorderden , hefteed werdt ; het

welk als aangebooren ter weereld kwam , en ia

de egte naneeven noch kennelyk is. —
§. XXVIL In het kwynen echter van den

voorheen zoo bloeijenden koophandel , weder-
vaart deezen Landen niets vreemds boven ande-

XVIIL DeeL . D ren/
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ren , als die in vöele Ryken het hoofd hangen

laat. Ziet men hier by op de duurte der levens-

middelen , de aanhoudende fterfte onder het

Rundvee, waar door de voortbrengfels hier van

fchaars , of voor den geraeenen man niet te be-

komen zyn , zoo is de middelmaat voor deezen

niet zoo mogelyk te vinden , als die voorheen

zeer algemeen konde plaats hebben. — Geluk-

kig zyn zy , die door eene gefchilcte levenswy-

ze , onder eene maatige beweging des lichaams

,

de vrugten der Voorvaderen , ofte hunner han-

den arbeid , of winst doende bezigheden , on-

der gebruik van de maatige verkwikking des lee-

vens , met eene ongeftoorde vergenoeging ge-

nieten mogen ; of naar het byzonder vermogen

geen gebrek aan het noodzaakelyke vindende ,

het aangenaame en het verkwikkelyke , ofte al-

leen het nuttige zamen paaren kunnen , waar by

het zeggen van Horatius niet ten onregte

geldt:

Vivitur parvo hem , cui paternum ^
\

Splendet in menfa tenui falinim.
^

.;

De meeste gecara&erifeerdê voorwerpen in dee-

%Q befchouwing ondergaan dan voornamelyk de

gewoonlykfte gevolgen van die veranderingen ,

welke uit de tegenwoordige gefteldheid van dee-

ze Landen in alle haare medewerkende omftan-

ëigheden voortvloeijen.
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Van de gefchthheid der Ziehen in het ge-

meen 9 hy den Ge^ieeskundigen Zaaden
DER Ziekten genoemd.

§. XXVlII. Maar , zal men naar behooren

t)ver den aart der Ziekten der Nederlanderen van

iiaby oordeelen ^ men zal hier toe die hulpmid-

delen by de hand moeten neemen , welken in al-

le ziekten vereifchen gekend te worden , en van

de noodige kundigheden dien aangaande onder-

recht moeten zyn. — Om hier in wel te flagen ^

dient men vooral toegerust te zyn , met de ken-

üis dier v*^ecten ^ welke de Goddelyke Maker
van deeze kleine Wereld , het Menfchen Lic-

haam , voor altoos in dezelve gelegd heeft ; uic

welke zekere geneigdheden voortkomen, diehec

voortbrengen der ziekten beganftigen , zoo wan-
neer eene overeenkomftige beledigende oorzaak

daar by komt. Welke geneigdheden doorgaans

;ï^er.«^sv-^ voorfchkkende worden genoemd. JDaar

en tegen allé beledigende oorzaaken , met zoo-

danige vermogens begaafd , die ziekten kunnen
Voortbrengen in een lichaam , 't welk door een

zaad bekwaam of voorbereid is , medewerkende

kicKy,r^.^^Tic' geheten worden; ^— waar van de
kennis dier vermogens ook die der zaaden der

iziekten uitmaakt. Hoedanig nu deeze werken
op het lichaam , en het lichaam op dezelve , ag«

Ds ^ ter*
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tervolgens deszelfs onderfcheiden jaaren, kunne 5

geüeldheid o^ getemperdheid, levensvvyze, jaar-

getyden, enz. heeft de Hoogleeraar Gaübius
in zyn Pathc/Iogifch onderwys zoo volledig uitge-

voerd , dat men daar van bezwaarlyk een zamen-

getrokken denkbeeld mededeelen kan , maar

dit Leerftuk in dat doorwrogte werk aanbevee-

len moet , in alle zyne deelen , aldaar op tè

fpeuren (z;). De Nederlandfche Leezer kan

veele zaakeii , tot het zelve betrekkelyk , iii

de Verhandeling van den Heer Dr. Stokke ,

over de kwynende Ziekte der Nederlanderen , vin-

den ( zü ) ; en de Verhandeling over de werkza-*

file Natuur j van den Heere J.
Macquet,

desvvegen opflaan (jr).

Vün den Oorsprong der Ziekten in het

gemeen , of de aanJeidende oorzaaken

derzelven in het byzonder. >—

•

§. XXIX. De Bronnen , waar uit de aan-

leidende oorzaaken , of de vermogens , welken

ons nadeelig zyn , gebooren worden , komen

of uit den menfch zelven voort ^ of uit de zaa-

ken,

Ct») ïn^lt. Pathol. Med. §. 75-78-

C*"^) $• I07' P- Ö7 enz.

C«) Verhandeling, van bet Zseunvjcbs Genoótfckap te t^lïsfmgen ^

I. Deel, p. 161 enz.
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ken, die hem omringen, of van buiten aandoen.

Wanneer deeze vermogens ieder in zynen kring

wel werken , of het hunne toebrengen , blyven

wy by de gezondheid bewaard : in tegendeel ,

kwalyk of tegenftrydig werkende , kwynen wy,
of worden door ziekte overvallen. — De zaa-

ken , welke ons van buiten aankomen , worden
doorgaans niet natuiirlyke zaaken genoemd , of

middeifoortige , welke uit zich zelven noch voor^

noch tegen de natuur , noch heilzaam , noch fcha-

delyk zyn ; maar alleen door gebruik of misbruik

zodanig worden kunnen (y ). Tot deeze zaa-

ken worden doorgaans gebragt de lucht , de ffy-
ze en drank , hevoecgmg en ruste

, JJaapen en
waaken , gemoeds - aandoeningen en te rug ge-

blevene nodige ontlasting ; waar by fommigea
niet ten onregte gevoegd hebben de van buiten

aangebragte zaaken , onder welke de kleederen^

aan zoo veele veranderingen onderhevig , en hec

misbruik der Geneesmiddelen , behooren. --^—

Deeze zaaken worden niet natuurlyke gezegd ,

in tegenftelling van de byzondere geaartheid des

hchaams , deszeifs hebbelykheiden de aangeboorene^

gejchiktheid der deelen , welke den menfch eigen

:^zyn , en daarom natuurlyke zaaken genoemd
worden. En offchoon zy uitwendig en veran-

derlyk zyn , zoo hangen nogthans het leven en
de gezondheid , zoo wel als de ziekten en de

dood

()0 H. D. (3AU3.IUS l c. §. 420,
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dood , van dezelve af. — Tot de eerjïe en
voornaamfte behooren wel en voornaamelyk de
iucht en de voedjels , tot onderhoud van het
dierlyk leven noodzaakelyk , als ook de bewee-

ging en de ruste ^ enz. naardien geen menfch
zonder genot derzelven leeven kan ; maar veel

eer door eene beurtelingfe afwisfeling daar van

,

beftaan en onderhouden moet worden. —
De Ouden merkten de lucht zoodanig aan ,

die noemende occiiltus vita cibus & anims
fabulim ; de verborgene fpyze des levens en

het voedfel der ziele. — En om de veelvul-

dige veranderingen , welke zy telkens en ge-

duurig ondergaat , hielden zy die , als de ryke

baarmoeder der ziekten. Zoo zegt Hippocra-

ü'ES ; Morbi oriunttir turn ex vtètüs raüone ,

turn ex a'ère^ cujus injpiratiom vivimus (z): do
ziekten komen voort, deels uit de levenswyze,

deels uit de lucht , door welker inademing wy
leven, — Hy was ook in deeze oefFening zoo
verre gevorderd , dat hy ftellig zeggen konde :

dat , hoedamg ook de gefieltenijje des voeders wa^
te , zoodanig ook de geaartheid der ziekten zyn
zoude (a). — Deeze hoofdbronnen dan van

dac

I
(s) Ds Natura Hominis, ^eO.. ÏIT.

(a) Lib. de Humoribus^ Seft. VII. & Aphorism. S. Seft. lil

Tn wil men de gegrondheid van zyne kunde in deezentakder
,

•voorzeggende Geneeskunde ieczen , men zie alle die plaat-

fen , welke de beroemde Hüxham met ïoq Teel vly t by een

Tci:-
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dat belang zynde , moeten nader van naby bc-

fchouwd worden.

P'an de Lucht, ah oorzaak van dt

Zkkten der Nederlanderen.

S. XXX. De Lucht ^ zoo noodzaakelyk

tot het leven der menfchen , als vrugtbaar in de

voortbrenging der ziekten , deelt niet weinig ,

met opzigt tot het Vaderland , m de oorzaaken

der ziekten van het zelve mede. Want zoo

wel met de fpyze , als inademing , van binnen

in het lichaam gevoerd wordende ,
gelyk zy het

zelve van buiten omringt , wordt men derzelver

veranderingen niet onverfchillig gewaar (^b ^.

Geen deel bevindt dit echter meer dan de Lon-
gen. De Aamborstigen deelen het fchielykst in

deeze veranderingen ; de Epikptki , Nephri-

tiet , Melancholici en Fodagrici ondergaan der-

zelver veranderingen niet ongemerkt : daar de

meeste Koortfen ook aan dezelve worden toege-

kend (c).

I. Vol-

verzameld , en voor de tweede afdeeling zyner Morhi Epidemïci

geplaatst heefr. Conf. Oper, Fbyfic.Med, Tom. I. p. 189- 191.

ih^ H. D. Gaübius i. c. §.422.
(c) G. B. VAN SwiETEN «72 Indice rerum ad Commentaria ad

II. BoERHAAVE Jpbmsmos de Cogju ^ Cnr. Mor'b. ad vocem
A£RIS DOTESv

D A
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I. Volgens de byzondere plaats , welke

deeze Landen op den Aardkloot beflaan , tus-

fchen de lengte van 21 gr. 15 minut. en 23 gr.

30 piinuten , en ie breedte v^n 51 gr. lo ïnin.

tot 53 gr. en 25 lïiinuten , volgens de kaart vaa

W. A. Bacïiieke; en dus in het gemaatigfte

van de Noorder luchtftreek gelegen zynde , is

ZY wegens de byzondere gefteldheid deez^r lan^

den aan veele veranderingen onderworpen. —
Derzelver ftranden hebben zulk eene richting ,

dac zy aan de woede van den westelyken Molus
jneesc bloot liggen. Dit foort van winden heeft

door het geweld , het geen zy op de toomlooze

golven oeffenen , door hunne voortftuwende en

onltuimige kracht aangezet ^ deeze Landen der-

inaaten beilookt , dat de opgenoemde verande-

ringen (§. X;X1IL N^ i. 2,) daar uit gebooren

zyn , waar door verfcheidene landen zoodanig eene

richting verkregen hebben , dat zy meest allen

West - noordwest ^eewaarts , of Oost- zuidoost

landvi^a^its liggen , zoo dat de Zuid- weste win-

den op 't meerendeel van derzelver dyken , g^-

lyk de Noord- weste op derzelver duinen en an-

dere gedeelten , vlak aandringen , waar toe de

ftreeken Zuid - zuidwest en Noord - noordwest

,

ook het hunne toebrengen , en alle de landen ,

in deeze richting gelegen , hoedanig verfcheida-

ne gedeeltensvanden Heuus (§. XV. not. iï*.),

het benedenfte gedeelte van Zuid - Holland ,

voornaamlyk de Eilanden van Foorneen Putkfu
de
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de Stryenfche Waard , het Eiland Dordrecht ,

een groot gedeelte van het land van Altena ; en

door de Haarlemmer- Meer en het Y , de landen

daar tegen overgelegen ; insgelyks een voornaam

gedeelte van de Provincie Fries/and , een ge-

<deelte van OveryJpJ en Gelderland , geweldige

aanvallen moeten uitflaan (^) ; en naar maare

van de ruimere boezems of binnen - zeen , een

aamerkelyk verfchü van den gevallen regen in

de onderfcheidene fteden en landen plaats heb-

ben, (ö).

2. De Lticht , bovendien aangemerkt als

^ene vloeillof , bevat veelerlei foort van zaaken

in zich , en werkt naar maate der veelvuldige

oor-

(fO Vergeleken met
J.

le Francq vanBerkhbt, Natuurh
Uijhrk van Holland, I. Deel, p. 418.

C^) Volgeris de Waariieemhigen van wylcn den Heere P.

VAN MüsscfiCNBROP^K, is het verfchil van den gevallen rege»
"uit een gemiddeld jaar in de volgende fteden in deeze order,
€lls : te Utrecht 24 duim R. te Leiden 29^, te Haarlem 24 ,

m 'sHage 27I- , te Delft 27, te Dcrdreck 40, te Middelburg

33 , te /Jerikzee 37, te Harderwyk 27, en in de Vlaamfche E^i-^

ianden 24 duimen ; dan, of dit van de Jzores, dan van StaaU
Vlaanderen moet verflaan worden , heb ik na alle onderzoek
iiïet kunnen ontdekken. Wat een aanmerkelyk verfchil 'er

in den gevallen rc^cii , od een* kleinen afftand, als te Haar-
lem^ Sparemkm en Balfwegen plaats hebbe , kan men uit de
'Vl'aarneemingen van J. Noppen , in het I. Deel der Ferhan-^

delingen deezer Maatfchappy
, p. ?98-403. afneem en. TTer-

yy\ dit blad gedrukt word , berigt men ons , dat gelyk men
in Engeland op onderfcheidene en ook op aanmer^elyke.hoog-
ten buven de oppervlakte der aarde, een groot verfchil in do
gevallen regen befpeurd ; men thans op Zwanenhurg naau\vv
geurige waarneemingen daaromrrent doet. J

Ds
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oorzaaken en veranderingen ( §. XXIII. N^ 3
en 4.) in deeze landen in eene meer zatnengeftel*

de rede; en, met meer vermogen dan elders, —

-

De verfchillende zaaken , welke deeze hoedaa-

iiigheid uitmaaken , worden van de wydberoem-

de Heeren Boerhaave (/) en Gaubïus (g*)

tot de volgende gebragt : als tot de Hemeljch^

JLichaamen , de Verhevetingen , de Luchtftreek

of het Climaat , de Jaargetyden , het verfchil

van den Gronde dexzelvev hoogten j laagten^ vlak-

ten; de Zeen j Meeren^ Poelen ^ Rwieren; de

planten , Dieren , onderaardfche Stoffen ; hec

getal der Menfchen tn de groote fleden , de levens-

wyze , fpyze en drank , de brandflof ^ de hand-

werken , konsten , koophandel , en veele andere

zaaken meer.

§. XXXI. Dit Artikel (§. XXX. N°. 2.)

konde naar de veelheid der onderwerpen korte-

lyk doorloopen en overwogen worden : en , was

het voor eene enkelde plaats tot eene algemeene

befchouwing gefchikt, men konde vry wel, om
de veelheid der zaaken , die te verhandelen zyn

,

voldaan ; met te zeggen , overeenkomftig de

Leere van den grooten Boerhaave zelven (h) :

I. Dac

(ƒ) H. Boerhaave Jnflit, MeL §.752.

(g3 H. D. Gaubii Jnjliiut. PatboL Med. §. 442.

(/j) Inftit. Med. 1. c. fecunduiii proprios Commentarios ex

cduione A. HalIeri ö: M. de la Mettrie.
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ï. Dat het CHmaat beftaat uit de lucht, de

4Sther^ en alle de hemelfche lichaamen, welkea

perpendiculair boven ons geplaatst zyn.

2. Dat het Saijoen , of het verrchil der

jaar-getyden , afhangt van den verfchiilendea

zonneftand boven deeze landen.

3. Dat het Aatdryk zandig , moerasfig ,

bitumineus of zwavelagtig , of met andere on-

deraardfche doffen beladen zy, —

•

4. Dat de Zse eene verzameling van zout,

rivier - en hemelwater zy ; en , behalven dat

,

een bitter bitumen in zich hebbe , 't welk men
door overhaalen Qdijïilla^w') , niet vernietigen

kan , maar in de disteleerhelmen , verzeld van

een ouaangenaamen reak , hangen blyft.

5. Dat de Bergen de verhevenfte vlakten

van den Aardbodem uitmaaken , op welken de
lucht het minst met fchadelyke uitwaaflemingen

befmet zy , enz.

6. Dat de Meeren groote vergaderingen vaa
ftilflaande wateren zyn. — Dac Poelen , van

-dien zelfden aart, een kleinder kom bevatten.

7. Dat de tmloozenêe Rivieren gedeeltelyk

uit zoet en zout water beftaande , de Zee , de
Meeren en de Poelen , agtervolgens de proeven
van Halley , in een* bepaalden tyd , en ge-

geven trap van warmte ^ onderfcheiden uitwaas-

iemen.

8. Dat
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8. Dat de Dampen vogtig en waterig zyn ;

en me in tegendeel uicwaasfeining noemt eenen
droogen dan^p, hoedanige van gebrande zwavel,

of die van eenig rottend dier opgaat ; en dac zul-

ken eigenlyk die van het Aardryk zyn.

9, Dac de Verhevelingen die veranderingen

zyn , welke men in de ondermaanfche Luchc
verneemt , enz. En dat deeze volgens hunne
byzondere gefteldheid, aantal of veranderingen,

tot de medewerkende oorzaaken der ziekten van

het Vaderland zamenloopen.

§. XXXII- Dan , vermits alle deeze zaa-

leen eene zoo aanmerkelyke , en van den ande-

len verfchillende gelegenheid opleeveren , als :

het bezwaar van water in den winter op de hin"

fienlanden , en de uitgebreide plasfen van Zee ,

liivieren , Meeren en Poelen , enz. het ver/chij

van den grond , de aart der delfjhffen , de utt-

gebreide flikken by den wykenden vloed , de veel-

heid der menfchen in de jieden , enz. fchynt dit

Huk , om het beoogde nut der Maatfcha^pye ,

welke de ziekten uit de natuurlyke gefteldheid

des Vaderlands wil afgeleid hebben , riet ter loops

te moeten behandeld worden. — De Schryver

der Wysgeerige Befpiêgelingen enz wist zelf:

dat men ,, om zich met vrucht in de kennis van

de gebreken enz. der volken te oejfenen , in de

eerfle plaats diende onderregt te zyn van denjhat

icr volkrykheid , der uitgeflrektheid van den be-

tcd-
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teelden gronde en de natuur van het ctimaat ; en

als dan moest overgaan nopens de wyze van zich

te voeden , en de middelen , die ieder volk heeft

t weeten "uit te denken , om zyne meer ofmm drin^

gende behoeften te voldoen^ enz. En zoo veel

té meer ligt 'er de natuur- geneeskundige weten-

fchap aan gelegen , om de zaaken , welke de

onvermydelyke uitwerkingen opleveren , die dé

bronnen der land - en volk • en doorgaande ziek-

ten uitmaaken , met haare levendige en eigea-

èartige verwen af te maaien.

§. XXXIIL Naar gelatig van het eigenaar-

tig verband , zoude deeze order de gefchiktfte

zyn , welke

• I. Het verfchil vnn den Grond ^ zoowel
van boven , als in deszelfs boezem of ingewan-

den , zoo aanmerkelyk in deeze landen ; bene-
vens deszelfs hoogten^ laagten^ vlakten ^ Ze'én

^

Meeren , Poelen en Rivieren ; by de Planten en
Diere?! , als een natuurlyk gevolg derzelven oa-

derfcheidentlyk voorftelde.

2. De uitwerking , welke de hemelfche lic

haamen op de verfcliillende gefteldheid van dee-

ze beneden planeet; en de Verhevelingen ^ door
hun vermogen voortgebragt , gaande gemaakt

,

bewogen en geconcentreerd hebben ; — waar
uit het byzonder climaat , en de onderfcheidene

1

jaargetyden met betrekking tot de landen ^ wel-

ken
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ken die van het Vaderland ^ of de Vereentgde

ISederlanden , en de Geasfocieerde Landen uit-

maaken* En eiiidelyk ^

3. Het getal der Menjchen in de groote fis-

den , de levenswyze , fpys en drank , de brandt

flofy de handtderken , konsten en wetenfchap"

pen , koophandel , enz. opgeven.

§. XXXIII. Dan , naardien in^ eene Patho^

ïogifche Verhandeling , hoedaanige deeze , de

oorzaaken der ziekten afzonderlyk moeten voor-

komen , dewelke daarna , uit het zamenloopen-

de verband ^ tot haar geheel , of alle de aau-

leidende en medewerkende oorzaaken tefFens ^

moeten afgeleid worden ; zal het 'er weinig op

aankomen , welke order men in deeze houde ;

en men zal volkomen kunnen berusten in die

geene , welke de bovengenoemde groote Man-
nen zelven gehouden hebben; en door hunne

uitgebreide verklaaringen > zoo by monde , als

by gefchrifte ^ hebben aan den dag gelegd. —
Om deeze rede kan men de hemelfche lighaa-

men , voor zoo verre die betrekking tot dit land

hebben , in de eerfte plaats befchouwenö —

Vm
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Va?i de Hemelsche Lighaamen,
met opzicht tot den Dampkring

der Nederlanden*

§. XXXIV. Groot is het vermogen , welk
de hemeljche lighaamen op den bewoonden aard-

kloot hebben (/), naardien de voornaamfte uit-

werkingen van menfchen , dieren , plantgewas-

fchen , en de inwendige boezem des Aardryks

,

200 wel als deszelfs oppervlakte , van hunne
onderfcheidene hoedaanigheden afhangen ; en ,

gelyk zy dit op den gantfchen aardbodem doen ,

zoo hebben zy ook hun bepaald vermogen op
die klein gedeelte van Euwpa , in welke het

Vaderland , enz. gelegen is. — Het byzori-

dere , dat hier omtrent moet in acht genoomen
worden, heeft zyn opzicht tot de ligging deezer

Landen , en hunne uitwendige gefteldheid ( §.

XXX. ). — De zonderlinge dampkring , hier

uit gebooren , doet de gewoone uitwerkingen

zeer verfchillen ; gelyk zy op hun beurt denzel-

ven aan veele veranderingen doen onderworpen
n. - Het geen hier uit tot het geneeskun-

dige behoort , wyzen de waarneemingen van op-

tnerkzaame Geneeskundigen uit,

I. Ten

C i) Gen. I: 14, i5, 18. R. Mead dv Imperio Solis £? Lun»
Cap. I. en anderen.
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I. Tèn aanzien van de Zon heeft

é.^ Ramazzini (,è) en F. Hoffmann (Ij
opgemerkt dat deeze een byzonder vermogen in

verfcheidene Jborten van Koortfen heeft.

b. ) De verwisfelingen van den dag en van

de nagt , benevens die èer jaargetyden ^ zoo

van den zomer , als van den ivinter , hangen

van deeze af 5 en oflchoon deeze Landen dk
met alle anderen gemeen hebben , zo heeft dit

zyne byzondere betrekking op de Nederianaen.

HïPPOCRATES heeft het gevaarlyke der beide Zofi-

nejtmden^ en het nog meer gevaarlyke derNagts-

eve*

.. (ft) Oper, êmn, p. 71. §. V. Confiit. Epid, cdit. Londin. .

1717. "ubJ inquit : » Vespere ut plurimum (febres duplicesl

5, tertianse in conflitutione vernali & jeftiva) exacerbabantur

„ illa ftipante magno fymptomatum Satellitio , veluti vomi-

„ tione , anxietate, capitis dolore , vertigine , in iionnullïs

^ üupidltate, in aliis nlentis emotione; quod aucem non ra-

^ r6 mihi obfervatum efl: , magna erat viiium noéturna pro-

yt ftratio , ac interdum ciim asphyxia, ut proximi Silicernio

j, viderentur ,manecundah3ecremirtebant orientefole^nd cujus

5, matutinos mdios , e leftulis exfurgentes fe exponebant

,

yf ac vitalis fpiritus ex inexhaufto illo luminis, & caloris fon-

^ te veluti potabaiit.

(J) 5, Solis effeélus
, qui alias nou fatis prsedicari poteft ,

5, in hoc imprimis admirandus eft i quod ad illius curruia

^ Hjorbi nunc quiefcant , nunc impetum refuraaat. Ira di-

5, ligenti conftat cxperientiS, fub ortu folis febres fynochas,

^ circa meridiem tertianas adoriri , circa pomeridianum veï^

^ tempus quartanje , & vefperi catarrhules folennem paroxys*|

„ mum exerunt capiuntque incremciitum. Idem tenenduniH

y, de fluxionibus , doloribus gravadvis , &; tumoribus qua;

^ mala circa vespertioum tempus maxime exacerbautur. hcê

cihito. Tom. V. pag. 72 , 73. §. xiii.
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eveningen niet te vergeefs aangetekend (ni).—
De Phthiftci , He&wi , Podagrici , Hypocon-

dr iaei ^ enz. die aan fleepende kwaaien kwynen,

worden dezelve in deeze landen meer dan te

wel gewaar. Hec geen men voor alles in het

oog behoort te houden , zyn de menigvuldige

waterdeelen , waar mede deeze landen doorfne-

den en omringd zyn ; en de uitwerkingen , die

dezelve en alle de behoudende deelen onderling

op malkanderen hebben. — Welker veelheid

by het aanluiken van het lieflyk morgenligt , de

verwarmende flraalen der zonne veeltyds dien

tegenftand biedt , dat zy dat verkwikkelyke

niet altoos kunnen doen gevoelen , het geen

zy naar den aart der byzondere jaargetyden in

andere landen gewoon zyn te doen , en in droo-

ger gedeelten van het Vaderland ook uitwerken :

om welke rede zy ook reeds doorgebroken zyn-

de , zelfs op den helderen middag worden inge-

trokken , waar uit die fchielyke veranderingen

gebooren worden, welke by het CHmmt (§.
XLIV.) zullen worden genoemd. — Gelyk

die

(m) Ac maximi periculi p'-ena funt ambo folflitia , pras-

i:ipueque seftivuni. Pcricalofiffima etiam ambo a?quinodia
exiftimantur , maxime vcro autumnale. Seö. III. p. m. 71.
lin. 7. gelykerwys hy die gctrouwelyk in zync waarüe-
mingen heeft opgemerkt en geboekt. A's Lib. Epidemiorum L
jbi Tiiafo ad autumnum circiter xquinoétium , & fiib vergi-
-Jt^rum occafum &c. In Thafoante autumnum > &c. curni

Galïni Commentariis in ha;c loca. Claffe Ui. p. loi. H. ^^ p«
'' IC7. F. fexta Juntar» edit.



66 Van de Ziekten , ^welken uit ik NatuurlyJie

4ie geene , welken uit de bewerking der zonne

op het aardryk , niet wat 'er op en in is , by da

jaargetyden (§. XLV.) voorkomen. ^

2. Van geen minder vermogen is de uitwer-

king der Maane op de lichaamen der raenfchen
\

inzonderheid der geenen, welken aan zekere on*

gefteldheden onderworpen zyn.

a. ) De Schryver van het Leven van Ve-
RüLAMius verbaalt 5 dat deeze voortrefFelyke

Letterheid*, by de Maan- eclips ^ offchoon hy
niets van dit verfchynfel wist , telkens in eene

flaauwte viel; welk zonderling vermogen Bal-
LONius, in het jaar 1573. reeds opgemerkt

hadde (0) gefchied te zyn ; en van Ramaz-
ziNi (ö) door een groot getal menfchen» wel-

ken in de nagt vanden ai.January 1693, "^

de Mam - eclips ftierven , en fommigen door

eenen 'fchielyken dood overvallen wierden , be-

vestigd is.

h. ) Veele andere Ziekten zyn 'er , welke

haare veranderingen gewaar worden ; vooral die

geene , welke uit opvulling der vaten ontdaan ,

als Slym - en Wormziekten , enz. Behalven de

jEpilepfia en Chorea San&i Fin ^ heek de be^

roemde M e a d , zoo uit zyne eigene als ande-

re* waarneemingen, hier toe gebragt de aanvallen

van

(72) Oper, omn. Medlca^ Tom. I. pag. «5. <?um p3g.32. Ve-
Oet- 1734-

(o) /, C-. pag. lop, § xvo
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van Krankzinnigheid , Draaijingen in het hoofd

,

Vetugo ; Adfeëfus Hy/tenci , Faralyfes ; Be-

vingen van handen en voeten , Artiium Tremo-

fes ; Miilierum Frofluvia , H^morrhagi£ pe-

rtodic^^ Savguinis fputum ^ Bdemoptoè ; Fluor

albus ^Ulcerum conciitio ; Rentm dolores ^ Nier-

wee ; en eindelyk het wonderbaare leerftuk der

Crifis (p). Anderen brengen hiertoe de Water-

zugt 5 dikke Buiken , uitzettingen in de Klieren

,

Scrophula; Hoofd- en Maag pynen, acces van

Steen - toevallen ^ en volgens Webferus ver-

fcheidene gevallen van Beroerte (^) ; waarby

men , mogelyk niet zonder grond , de Abortus

zoude lamnen voegen. — Wylen de Ridder

RosEN VAN RosENSTEiN heeft de aandoe-

ningen der Maane op de Wormlyders als zeker

betoogd (r); en geeri minder gevvigt heeft men
in het Vaderland omtrent deeze waarheid bevon-

den (.f). — Hoe groot moet dan het vermo-
gen van dit lichaam niet zyn , op de ongefteld-

heden van veelen j van welk foort in dit land

zoo een ruime voorraad is, van Ramazzini (^)
onder

„ (p) De Imperio Solis ^ Lund ^ Cap. IT. Welk geheele
Hoofdftuk met eens opmerkzaair^e leczing diende vereerd ie

worden.

(q) F. HOFFMAN. 1. C. §. XV, XVI.

^(r) Handleiding toti de Kennis en Genezing van de Ziekten, der

Kindarenj |>440, 443, 446. voornamelyk inde noot *.

^^) Confer. J. J.
van denBosch, Hifloria Conjlimionis

Epidemic(£ VerminojiS &c. Leid. 17Ó9. §. cvi; v. p. 382.

Qtj Oper. Omn:\, c. pa§. 121.

E 3



(ïg Fan de Ziekten , v^elken uit de N'atuurlyke

onder den algemeenen naam van Zwakken be-

greepen , welken* derzelver veranderingen by de
volle en nieuwe Maan ondervinden , wanneer

deeze raet de Zon omtrent in eene lyn ftaac mee
de aarde , 'c welk ten tyde van de nieuwe maan
gefchiedt ; waar door de lucht door haare zwaar-

te zoo wel naar de Zon als naar de Maan opry-r

zen moet ; gelyk de Zee op zulke tyden doet

,

maakende een fpringvloed (f/). — Ramaz-
ziNi heeft , wel is waar , in weerwil van het

vermogen der Maane op de Ebbe en Vloed en
Zee- golven, van gelyken eenige veranderingen

in de zwaarte der lucht vermeenende te moeten

verneemen , geene wezendlyke veranderingeu

in de kwik-colom kunnen gewaar worden (y) ;

't geen van M e a d aan de verfchillende Win-

den , by de nieuwe en volle Maan waaijende ,

toegekend wordt (ty). Gelyk de Heer Mus-
scHENBROEK mede .ten aanzien van de zwaar-

te der lucht ook weinig verandering vernomen

heeft ; zeggende : „ Schoon de werking der

„ Zonne en Maane op den Dampkring weinig

„ is , door de geringe zwaarte van de lucht

,

5, is 'er evenwel eenige, te weten by de nieuwe

j^,
Maan , waar door 'er noodzaakelyk eene ge-

5) duu-j

(w) MüsscHENBROEK Bcginzels der Natuurkunde , enz. Lelt

den 1739. II. Deel, §. 1770. pag. 893.

(v) Lib. cit, pag. 216, 217.

(w) Lih, dt. pag. m. 193. edit. Leidtnf. I759i
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i^ duurige beweging in de lucht moet zyn'' (^x).— Doch offchoon de verandering in den Damp-
kring , door de geringe zwaarte van de lucht ,

by de nieuwe en volle Maane gering zy -, en *ër

geene aanmerkelyke verandering in de .hoogte

der kwik befpeurd worde , zoo volgen nogthans

de Ebbe en Vloed zoo geregeld haare verande-

ringen, dat het 'hoogde water altoos by de nieu-

we en volle Maan de Springvloeden maake. —
Daar echter by zwaare Vloeden eene wezendlyke

verandering in de zwaarte der kwik vernomen

Wordt, die daarom niet zonder rede, buiten an-

dere zamenloopende oorzaaken, aan de vermin-

derde zwaarte der lucht worden toegekend. Dus
heeft J.

HuxHAM, den i8. en 19. January

1728. te Portsmouth ^vaargeno^len , dat de

Jiaromcter , wanneer het water zeer hoog vloei-

de , op 28 duimen en 5 linien daalde Qy )• Iïï

den ftorm van het jaar 1762. ftondt de Barome-
ter den 30. Maart te Amjïerdam des avonds op
28 duim en 3 linien , daar hy den 12. Decem-
ber 1747. wanneer die yslyke Storm in onze
Provinciën gevoeld werdt , te Zwanenburg 28
duim en ééne linie tekende ; en de Heer Mus-
s c n E N B R o E IC 'den ftand des Barometers op deii

19. January desjaars 1735. toen zoo veelefche-

pen in Texei en elders bleven , bevonden had-

de

(a;) Bsginzels énz. §. 1770. pag. 893.

^l' (y) Li]},citatOy Tom, 1. pag. 35 & 45- not. B.

E3



jo Van de Zie^ien , ivelken utt de Natuurhh

de op 27 j daimen te rtaati , dat nagenoeg 28
duimen en ééne linie in Engelfche duimen be-

draagt (s) : naar welke die te Zwanenburg en

te Amflerdam gedaan worden Qay — Maar
boven-

(2) Uitgezogte 'FerhandeHngèn tnz, by Houttuin, VI. deel y

'pag. 148. [By den laatften Storm van den 14 en ic; Novem-
ber heeft men Wel die laage daaling van den Barometer niet

vernomen. Men fchreef alleen uit Maasfluis , dat de Thnno^
weter van Fahrenheit , die weinig dagen geleden 35 graden
-tekende, den 13. des avonds op 56 graden ftondt": dat de
Gebouwen daar nat uitgeQagen waren : dat de Thermometer

geduurende den florm van 40 tot 44 graden beeft gedaan ,

en de Barometer niet beneden 28 Rhynlandfciie duimen ; het

welk overeenkomt met 10 ünien onder het teken Ferandcrlyk

:

dat de Wind ,
geduurende 14 a 15 uuren dat by woei , niet

-breder , dan West-Noord- West , en flegts' een oogenblvk

'Koord -West geweest zy. — Te Amft^.rdam v/erdt de Ba^

rometer door den Heer br. Schaaf den 13. des avonds op^

28 duim en ii linien waargenoomen ; den 14. óes morgens

op 22, 9 I ; des middags 28 , 1 1 ; dcs avonds 29 , 2 f :
—

^

den 15. des morgens , middags . en avonds 29, 5 ; die den
18. tot 29, o daalde : de TIjermometer klom niet hoger , dau
tot SS graden des middags. Deeze florTi viel in mee
de quartier maan , voor welken aanhoudende Costelyke win-

den v;aren voorafgegaan. —'— En offchoon dit lïiet direB

tot het Geneeskundige en de beantwoording deezer Vraagc

behoort , zoo verdient her nogthans opmerkliig , cm in foort-

gclyke gevallen op alle zamenloopende en yerzeldgaande om-
ilandigheien naauwkeurig te letten, ten einde zoo veel mo-
'gelyk door dezelve de Geneeskunde toe te lichten ; 't geen

men reeds met verlangen uit de vrugtbar-re penne van den

Watuur- vorfchendcn le Francq van Be&khey te ge-

moet ziet. ]

(fl) [Het ware te wenfchen , dat de waarneemingen met

^arovteters en Thetniomsters altoos met dezelfde werktuigen

waren gade geflagen , van welige de Rbynlandfche duimen

omtrent eene zoo goede maat houden als die van Engeland ;

daar nu in tegendeel de waarneemingen van de zwaarte der

lucht in Engelfche duimen gefcheiden , 't geen in vergelyking

van de voorgaande , en de overeenbrensing van de tegen-
wocr-
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bovendien hangen eenige Verhevelingen , als dö

Regen , de Sneeuw en Hagel groocelyks in dee-

ze landen en die van het Noorden van de Maa-
ne af : \ geen men voornaamentlyk des winterse

befpeurr. Want , wanneer het weder , ten tyde

van de nieuwe - of volle - of quartier • maan ver-

andert , zoo valt 'er geduurig regen of fneeuw

voor 5 of dooi in (Z^)- — Van den anderen

kant zwelt het water , zelfs by ftil weder , bui-

tengewoon in den zomer zonneftand, de zooge-

naani-

woordiges Éöögeenë vémarrmg , ten minden' altoos eenige
tnoeilykheid il de berekening veroorzaakt. —— Het vcr-
fcbil van Engelfche en Rhynlandfche duimen bellaar hierin,

dat %\ Engelfclie duimen omtrent 2 linien hooger Haan , dan
de 30 duimen Rhynlands , waar op de Barometers voorheen
gemaakt -werden. — De Heer Scha af heeft zyii i?rtro-

meter befchreéven inde Faderlandfche Letteroefeningen y II. Deel
»• 8. pag. 334. Mengelw. En eene vergelyking van Engelfcho
en Rhyni. duimen in eene bygevoegde plaat laaten afbeelden.

De onderdaande vergelyking van verfcheide voetmajiten,
Is ons in 3775. door den Heere J. F. Martin et, vanden
zelven toegekomen. .

^

Vergelyking der Voetmaaten , waar van de Duimen,
verdeeld in 10 en 100 gelyke Deelen

,

dusdanig berekend zyn ;

yfjhonom, ef



72 f^an de Ziekicn , ixielhn Uit de Natuurlyke

naamde Sc. Jans Vloed verwekkende. GeliT-

kerwys in die plaatfen , alwaar een hooge val

van wacer en gelyke vloed plaats heeft , als in

Zeeland , enz. 'er doorgaans meer wind by den
opkomenden vloed vernomen wordt : een na-

tuurlyk gevolg van de beweging des waters , als

een Ventilator werkende. — Niettegenflaan-

de echter de min zigtbaare uitwerking , ten aan-

zien van de ligtere of zwaardere lucht , by de

gewoone verandering der maane , zoo hebben
nogthans naauwkeurige Geneesheeren opgemerkt,

dat 'er , zoo wel als 'er eene kennelyke uitzet-

ting in de weeke en verftopte deelen by de vol-

le en nieuwe maane plaats hadde , 'er van ge-

lyken

c. ) Eene tegengeftelde werking by de quar-

tier maane was waargenoomen. — R a m a z-

ziNi heeft eene doorgaande Ziekte befchre-

ven , welke by het afneemen der Maane toe-

nam Qcy Bennet heeft opgemerkt , dat dis

Ziekten , welke uit eene fcherpe wei ontdaan ,

by de eerde quartieren , of wanneer de maan

zich met hoorns begint te krommen , vooral die

nagten , welke de nieuwe maan voorgaan , niet

zelden verflimmeren ( ^ ) ; te weten allerlei

uitflag : en dat by de laatfte quartieren het water

in het lichaam toeneeme , 't geen alle die Ziek*

•ten

.

(c) Lih. citató , pag. 121. 5- LHI.

C^} Tbeatmn Tttibidorum^ p. m. 33i 39- cdU, Leid. 1742.
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iQw^ 2(hiiQ Coryzê^ Lethargus^ Aftfimay Ca^

toché'^ Cacochymia r Bilioja enz. bevestigen^

Hoedanig nu de Maan dit op de lichaamen

der Menfchen te weeg brenge , en welke de re-

de van deeze tegenftrydige uitwerkingen zy , is

even zoo duister te verklaaren , a-ls de gevvoone

A^erfchynfels , die daar van in de wateren en den

dampkring opgenoemd zyn. F. Hoffmann
heeft gemeefid zulks te kunnen afleiden uit de

verflapping der vaste deelen , zoo door de uit-

zetting , als door dè vogtigheid , waar door dè

uitwa^sfeming belemmerd wordt, en 'er eene op-

hooping van bloed en vogten gefehie^t enz. Ji^e).

Doch , wat behoeft men in eene zaak als deeze

verdere bewyzen by te brengen, daar de uitwer-

king van dit hemeliche lichaam , yplgens de be-

rigten van Zutphen\ zich op de Runderen zelfs

deedt gevoelen (/) ; de heilige Bladeren van

Maan-

(«) „Luna crefcente tümores ampliarifnprafuif demonflra-
„tum. Evenit hoc non aliaex ratione , quam quod partium

5, tonum relaxat tam rarefadione ,
quam hum'iditate , unde per-

3> rpiratio fufpenditur & hnmorumrangiiinis& feri ficaccumu-

5, lacio. Luna vero decrefcente perfpiratioacquirit vires , &
j, exinde tonuj fibrarumque robur confirmatur. Ethaccaufa
5., ufl: , cur optime medicamentorum ufum homines tune per^

,>, lerre posiint , quippe eo tempore bona Qit evacuatio , bona
'»,ttiam Yenïefeètio, qujctunc maxa-ne infervit prïefervationi."

Tom V. pag. 76. §. xxxix. vergeleken met G. JSallonius ia

Lih. citato , Tom. J. pag. 13 1. & R. Mead , Lil/, cit. pag.
192 & feqq,

(ƒ) Dus fchreef men in 06lober 177"^. > Wat de Veepe&t
», aangaat, die woedtl rondom deeze Stad wederom heel fteik

;

M doch de beesten , die in de ftad en op de ftads weiden zyn

,

È 5 n zyn



74 ^ö« de Ziekten , welben uiz de KatuurïyU

Maanzieken geu'^gen ; en de invloed van deë-

zen Planeet van de Heidenfche Volken zelfs er-

kend is, welken Haar ter hulpe van Zwangere en
Kraamvrouwen enz. aanriepen , en de gewoond
maandelykrche Zuiveringen aan de uitwerking

derzelve toekenden. Van hier

Cajïa fave Lucina !

En het bekende

Zéima vetus vetulas purgat\ nova luna piieUas^

3. Behooren hier toe de Conjfellatfen, Con-

junWen en JdfpeSfen der overige hemelfche

lichaamen en Planeten.

^.) HipPOCRATES heeft voor allen den op-

en ondergang der eerden aanbevolen waar te

neemeü (g*): enGALENus heeft geleerd ^

dat elk byzonder Geneesheer daar op agt geven

moest (/;) ; en dat, indien de invloed derzel-

V0

^zyn thans nog bevrydf; iiiaaf een groot half uur vanhier te

yfLuhem, daar die voorheen niet geweest ts , in 't dorp l^^oorst;

ö,naar Disren^ Latbem, Doesburg, Jngelo, en verder naar het

nCkeffcbe , zyn de Beesten of verkogc , of aan de ziekte ge-

3, ftorven , en het fteekt hoe langer hoe tneer aan. iVi?. Het

3, is particulier , dat dceze plaage meest invalt met de nieuwe

5, Maan en het eerfte quartier; en wel meest als de wind Zuid of

yf7Aüd<west is; doch by het ander quartier van de maan weinig

„of hier of daar maar een enkeld beest aandoet" enz.

(^) „Siderum quoqueortuscbfervandï, praecipuequecanL
jjculse , deinde arftiis & vergiliarum occafus*'. Sect. lil. p,

,in. 71. litt. 9. ut & Sect. IV. p. 7. lin. 31. —

-

(^b) Commcntar. in Lib. I. Epidemior, \. c»
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ve niets ware, elk jaar dezelfde gedaanteliebbeiis

zoude , 't geen nogthans niet gelchiedt (/).

b.') Go AD en Kook hebben opgemerkt,

dat men niet zoo zeer de ^dfpedten , welke de

Maan met de planeten heeft , in agt neemen
moet , als wel de onderlinge adfpe&en der ove-

rige planeten tot malkanderen, hoewel men hier

onder de maane niet vergeten moet ; dewelke

gezegd wordt van een groot vermogen te zyn in

het vermeerderen of verminderen van de kragten

der planeten , waarom de Oaden dezelve den

naam van Heerfchereffe gaven , niet onduister

daar mede aanwyzende , dat de verandering des

weders van dezelve afging.

c') Keplerus heeft ftellig aangetekend
^

dac de adfpe&en der planeten eene ganfehe ver-

andering in de verhevelingen te wege brengen ,

en in de veranderingen van het weder niet wei-

•nig gelden (/e). Eindelyk

d. } Worden de planeten niet alleen gehou-

den op den anderen te werken , en hun vermor
gen in vermeerdering en vermindering onderling

mede te deelen , maar boven dien op eene

wonderbaare wyze de lichaamen der menfchea
aan te doen , 'c geen door veelerlei ondervin-

ding

CO Cnmmey^tar. 'm Lib..II. Prorrheticor.

{k^ Meteorolojr. S. Jflrnn. & TraB. meteorolog, vel apud F^
HoFFMANN Dïjjert, citat, Tom. V. §. vii, pag. 72.



!76 Over de Éiekten ^ tvelktn uïtde A^atiitirlyli

ding kennelyk is (/)• — Op dat ik echt^
riet fchyne my zelven en myne Landgenoö-

ten in eene verborgene Ajirologtjche befchou-

winge in te wikkelen , reeds voor lange van
j

Albertus , AvERRHOES , Apolloniüs, en an-
j

deren veroordeeld , en van mynen wydberoeni-
|

den Leermeester P. van Müsschenbroek , al-
\

toos voor ydel gehouden en opentlyk verklaard >
|

wil ik my liever vergenoegen dit fplinterig (luk

by de bronnen zelven , waar uit ik deeze gebrek- •

kige fchets heb opgegeven ( /^; ) , ter verdere
j

iiaipeuring en onderzoek aan te beveelen , en \

mynen Vaderlanderen alleen te herinneren , dat ^

waa-

(/) F. HOPFMANN /. C, §. Vlil* 1
(jn) F. HoFFMANN Differt, faspius chatai , de Siderum ^

Aftrorum in corpêra humana influxu ^ vergeleken met R. Meao
de Imperio Solis c? Limce , pag. m. igóé uit welken ik deeze

aaamerkelyke plaats moet mededeelen : „ Deinde hoc fcien-

^ dum eft , fuas quseque vires fortita effe & reliqua fidera .,

y, qux quamvis Solis Liinseque adionem non aequent , cofifpi-

^ rant tarnen variis modis ad horum influxus in corpora noftrü

3, augendos vel minuendos" <?:c. Zoo wel als de na-

^rukicelyke woorden vail den allesopmerkenden Boerhaave:

^ Ut aufcm fin gularia hiec & raró contingentia, hy fpreekt

-van eenige (Chemifche Natuurwetten,) fiant , operari im-

5, primis poteruntCometas, Meteora, Planetarum adfpcètus,

a, ftellsB forte ipfae. Quorum notabiles poflTunt effe aölones,

5, ratione adtraólionis repulfusve , tum & refpeftu caloris ,

3, lucis , frigöïis denique & intuitu ipfortim effluvibrüm y

^ quae gerant & emittunt, Omnino equidem virtute omnium

3, eorum. " Elem, Chemia:, Tom. I. pag. igö. En
daar zulke welafgerechteverftandendeezewaarheid niet alleen

in levenlooze lichaamen , maar ook in die der menfchen er-

iend hebben , wie zal dan het zegel der waarheid aan derzel-

yer beviadingen jiiet Vrywillig hegten willen

!
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wanneer Saturniis in eenig adfpe^ gedaan , of

het teken van den Kreeft doorlcopen hebbe, zy

nevens anderen doorgaans meer koude hebben

gevoeld,

C Q R O L L A R I A.

1' Uit overweeging van de zaaken , in die

Artikel uit getrouwe waarnemingen in de Natuur

en Geneeskunde opgegeven , moeten alle voor^

oordeelen vallen ; en het menfchelyk vernuft ,

niet altoos het waare hoe , -ro quomodo , kunnen-

de begrypen , liever zwygen , dan tot den ein-^

de toe den Almagtigen vinden : een gewoon ge^

volg van de meeste Natuurwetten. — Waar
uit volgt , dat 5 fchoon veele zaaken , uit de

gewoone werkingen van gelyke oorzaaken in den
zamenloop der dingen , zich laaten verklaaren

,

'er nogthans veele zyn , welke tot de gewoo-
ne eigenfchappen van de lucht en den damp-
kring niet kunnen gebragt worden ; maar tot de
verborgene eigenfchappen ( §. XXXV. ) be-

liooren,

II. Dat, gelyk de Zon door haare meer
verfchillende betrekkingen en uitwerkingen , als

eene medewerkende oorzaak in veele ziekten ,

uit de natuurlyke gefteldheid des Vaderlands

voorcvloeijende (§. XXXIV. i.<5.), moet wor-
<^m a^angem^rkt ; het ander groote lichaam wer

deroiii



jS ^^« (^0 Ziehen \ 'xelken uh de K'atuurlyU

derom eerder de ongefteldheden in het lichaam

reeds zynde , doec toeneemen en aanzet. —
Waar uit de regelen ter voorbehoeding naar die

verfchillende betrekkingen moeten in agc genoo-

inen en ter uitvoer gebragt worden. — Op-
merkende Geneesheeren zullen de opgenoemde
veranderingen en uitwerkingenvéelmaalen in hun-

ne Lyders hebben waargenomen ; en die onder

de eerst - beginnende Konstoefenaars op deeze

verfchynfels , welken noch uit den aart der ziekte

noch uit hunne geneeswyzevoortvloeijen, letten,

zullen doorgaans van zelven den weg gewezen

zien , hoe zy zich , omtrent zoodanige voor-

werpen, zoo ter geneezing, als voorbehoeding,

te gedraagen hebben.

III- Vermits de ervarenis van alle tyden

het vermogen en den invloed niet alleen van de

Zonne en van de Maane , maar ook van de ove-

rige hemelfche lichaamen , zoo Gefternten , Pla-

neten , derzelver zamenftand , en wat van dien

aart meer zyn raag , op der Menfchen lichaamen

onbetwistbaar bevonden heeft; zoo was 'er niets

vuuriger te wenfchen , dan dat dit duister ftuk

eenmaal door getrouwe waarneemingen die ryp-

heid verkrege , welke andere gedeelten der Na-

tuurkunde, en dat der Verhevelingen , in ons

Vaderland bekomen hebben i waar toe , in na-

volging van J. HuxHAM , de veranderingen

der Maane by de weerkundige waarneemingen

konden gevoegd worden : ofte , gelyk in den

be*



GeJleldheJd van het Vaderland voortvloeijen, 79!

beginne op den huize Zwaamnlurg , de waar-

nemingen der Planeten by die der Maane en des

Weders : deeze door berekening , zoo gemak-

kelyk gemaakt wierden , gelyk in de gemeene
Tydwyzers , omtrent het op en ondergaan dei?

Zonne en Maane , en de verandering der laat-

fte gefchiedt , dat men zonder het moeilyke ,

en yoor veelen bezwaariyke der Sterre -kunde

aan te leeren , den (land der Planeten , haare

conjun&ten en adjpe&en onderling dagelyks ziea

en onderfcheiden konde , het geen voor allen

uit het Werkje van den Heer de la Lande
niet even gemakkelyk is : ten einde daar uit de
opgegeven uitwerkingen , en het waare verband

in de ziekten nader te leeren onderkennen , om
de voorbehoeding eii genezing derzelve naauvv-

keuriger in agt te neemen.

Fan de Verhevelingen , met opzigt tot

den Dampkring der Nederlanden^

§. XXXV. De Lucht ^ door de hemelfche

lichaamen , den grond en de wateragtige deelen

gewerkt, brengt de Verhevelingen ^ of,den zoo-

[enaamden Dampkring voort. — Deeze zyn
waterige of vuurtge verhevelmgen ^ en luchtige

^^

of de Winden. — De bekende eigenfchap-

pen der lucht (^cor. IL) hangen van deeze vooc-

mamenlyk af, —~ Men dient ze daarom in all^

haa-



to Fan de Ziehen , "joelken uit de Natimrlyh

haare omftandigheden , by de Natuurkundigen

gronHig te onderkennen Qn^ ; en , ten aanzien

Van het Geneeskundige, de Verhandelingen van

de Heeren* Bastkr (ö), Stokke (/?), en
Gaubius nda te zien (^).

1 . Tot de waterige behooren de regen ,

dampen, vogtige uhwaasfemhigen , mtst ^ daaim \

enz. welke met malkanderen dat geene uitmaa-

ken 5 het welk men den vogtigen JDampkrmg
noemt. De Heer le Francq van Bkrkhey .

heeft die van Holland omftandig befchree-

f

ven C^). ^

2, De vuurige Verhevelingen komen insge- \

lyks omftandig voor in de Natuurkundige Wer-
ken boven aangewezen. Ik zal 'er alleen by-

voegen :

a. ) Dat 5 gelyk het onweder veel vermogen

heeft op de gistende vogten , of het zuivel der

runderen en andeie zaaken meer , he: zelve ook

van grootê uitwerking is op den dampkring , en

door middel van deezen op de lichaamen der men-

jchen*

(h) Men zie de werken van den Heere P. van Müsschen-
BR.OEK , enz. voornaamenlyk zyne JiiiroduSlio , cap. 44. pag.

1090 & faqq.

(c) Genees'kwidige Proeven over de Lucht» Heli Maatfcb. der

Wetenfcbappen ^ 111. Deel, pag. 42.

(p) tn zyne Verhandelingen over de Galziekts ^ en kwynendc

zieke der Nederlanderen.

. (^q) h\ Injlitut. Patholoo;. Medic, 1.^22-/^45,
(r) Natuurl^ke Hiftorie van Holland . LDeei, het santfche
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1

fchen. — Want offchoon het dikwyls heilzaatn

is , en den dampkring van zyne zwavel en olie-

agtige deelen zuivert , en dien verkoelt , zoo
worde men fomtyds eene zeer fchielyke veran-

dering na het zelve gewaar (j*). —
^. ) Behalven dat veele aandoenlyke geflel-

Jen^ voor en aleer de opbriiifch'mg iiitgebürften is^

eene groote verandering in hunne lichaamen on-

dervinden. — Eindelyk maaken een

3. De Winden de laatfte , en met de eer-

fie de hoofdoorzaak uit van den byzonderen damp-

kring der Nederlanden. Deeze zyn het , die

de lucht met alle haare behoudene deelen her-

waarts en derwaarts heenvoeren ; en , naar der-

zelver byzonder vermogen en eigenfchap , heil-

zaam of nadeelig zyn. De bekende waarheden

wederom vooronderftellende , zal ik alleen aan-

merken :

a. ) Dat , agtervolgens de Tafel van deti

lieere P. van Mus.schenbroek (/) van

de

C^^ lïollandfibe Maatfchappy , X. Deel , 2. ftuk , pag, i5r.
alwaar Profelfor Pallier een verfchil van so graden in den
tyd van 2 uuren , den 20. July 1767. te IVel en Amerzods
waargenomen , heeft medegedeeit. Na het onwedec
van den \%, Juny 1774. wanneer de Thermometer 88 gradea
in de fchaduwe , en 112 in de zon voor her onweder gete-
kend hadde , ftondt hy na di*n gevallen hagel des morgens op
64 graden alhier in *sHags op myn plaats.

(O Beginzels enz. §. 1757. pag. 881. JnCrsdn^io, §, 2501,
pag. uu.

XFIIL Deel F
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de Winden , die uit een gemiddeld jaar eene ilreek

jaarlyks waaijen 5 de Westewind 77 dagen, en de
Zuidweste wind 78 dagen waaijen; tezamen een
getal van 155 dagen uitmaakende. De Noorde

^ wind 42 dagen , de Noordweste wind 33 da-

gen ; te zaraen 7 5 dagen. Waar by de Noord-
00ste wind gevoegd zynde, die 43 dagen heeft,

het getal der Westelyke en Noordelyke winden

233 bedraagen. Terwyl de Ooste wind 53 ,

de Ziiide wind 33 , en de Zuidooste wind alleen

26 dagen heeft; zynde byna eens zo veel Noor*

de dan Zuidooste winden , die een agtfte en een

halve gedeelten van het geheel uitmaaken , en

altyd 5 zelfs in den zomer, koud zyn, waarvan

^ de redenen in de plaatfen , beneden Qi) aange-

haald , kunnen opgefpoord worden. —
^.) De eigenfchappen van deeze winden

^kan men in de Geneeskundige Proeve van den

Heere Dr. Ba ster omftandig nagaan ( t? )•

Kortheids halven zal ik alleen overneemen :

-1. Dat de Weste tuinden alhier zoo dikwyls

regenagtig zyn , om dat zy de wolken met zich

uit de Noord zee tot ons voeren ; en dat ook

doorgaans die winden, die uit zee landwaards

aanwaaijen , vogtig zyn ; 't geen van gelyken

de Zuidwestelyke winden doen , uit dé Noord
zee

(«) MussCHENBROEK Beghizcls êiiz. §. 175S - 1762. pag.

884— 886, Introduü;ïd §. 3592-2600. p. ini>Hl5.
(v) HoUandfcbs Maatjehappy, 1. c. p. 48 - 60.
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Èee en de wyde monden van de Schelde , Maas
en Rhyn, (de breede en uicgeftrekte Haarlem-

uier Meer en Zuider zee
,
) de dampen aanbren-

gende, waar over zy heen waaijen : gelyk zy in

den winter niet zelden dooi ; en warm zynde ,

onweder veroorzaaken : om dat de lucht , over

de zee hangende , warmer is , dan die van het

knd 5 welke zy door deeze winden herwaarts

aanblaazen C^y
2. Dat de Noorde winden in de Nede^lan^

den doorgaans koud^ onaangenaam en onvrugt-

haar zyn , vermits zy uit koude gewesten , de

ketens der bergen overgetogen, en aldaar door de

fneeuvv verkond ^ tot ons overkomen : waar te-

gen men die Ryken warm houdt , welken vaa
deeze guure gasten bevryd blyven. De boo-

men , niet wyd van de Noord zee geplant

,

groeijen ook zelden weelderig , en bereiken

geene merkelyke hoogte (^),

3. Dat de Ooste winden in de Nederlanden

koud zyn en doorgaans vorst aanbrengen (y).

4. Eindelyk dat de Zuide winden de warm^
te aanhreiigen , de lucht onbevallig , onaange*

naam en duister maaken^ de lichaamen verzwak*

ken en voedfeltot dofheide droefgeestigheid, op^

i¥
(•id;) Musschenbrof.k BeginzeU , enz. |» ïtAl- N. 4. pag.

^85. IntroduUio^ §. 259Ó. p. 1112.

(x) IntroduB. §. 2597e p. 1113.

Cy) Uidem ^ §, 2598. p. 1114.

F s
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Jïyglngen , huidkimkn en andere gebreken f^ee^

ven , verwekkende in den Zomer , wanneer zy
nadenmiddag waaijen, doorgaans Donder (z).

5» Ten laatfte.n , dat de winden in de A^ö-

J^r/^«/?^;2 doorgaans in de lente ^ zomer en herfst

met de zon ontimaken , ofte een weinig na der-

zelver opgang opwakkeren , en tegen den avond
liggen gaan , ten zy de dampen uit de poelen

en üooten opftygende , en door hunne veerkragt

de lucht gaande maakende , wind verwekken.

Des avonds nogthans opftekende, word de lucht

en het w^ater verkoeld , waar door minder dam-

pen opryzen , en de kragt van den wind ver-

zwakt en weggenomen wordt Qa).

6. Wordt men nog gewaar , dat de wind

by den ktimmenden vloed , ter plaatfe , alwaar

een aanmerkelyke val en aanwas van water plaats

heeft, in kragten toeneemt , 't geen na den ver-

fchillenden tyd van hoogte , ook een merkelyk

verfchil in desfelfs gelyktydig vermogen in ver-

fcheidene Nederlandfche fteden geven kan , en

in het doenderwaarneemingenof vergelykender-

zelven tegen den anderen , mogelyk dient in het

oog gehouden teworden.

Cz^ Ibidem, §. ts599. P» ï'iï4*

Ca) Ihiiimi J. £(5oo. 5. ni5.

CORÖL^
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COROLLARIA.
Uit deeze Natuurkundige Waarneemingen

blykt

:

I. Dat de koude en vogtige winden het mee-

rendeel van het jaar waaijen^ en noch geen derde

part alken voor drooge en zvarme winden over-

biyft ; die dan nog dikvvyls , door onweder ge-

volgd , eene fchielyke verandering in den damp-

kring veroorzaaken (^).

IL Hoewel men niet ontkennen mag, dat men
uit de Tafel van wylen den Heere P. van Mus-
sciiENBROEK aangaande de winden , die te Utrecht

waaijen , geenzints tot elke byzondere plaats der

Nederlaikien befmiten kan. Dan , geene andere

gedrukte waarneemingen hebbende , als die van

N. Duin (^) ; het Tafeltje van Cruquïus van

1733 " i73<5» t^ Sparendam (d) 3 en van den

huize Zwanenburg , in de Verhandelingen deezer

Maatjehappye , wegens Haarlem ; van Amjhr-
dam

(1;) Het gptal der regenagtige of natte winden was te Ut-

recht eenige jaaren agter den anderen waargenomen io de vol-

gende rede tot m alkanderen. Te weten 203 JVeste winden ,

135 Znidijüeste winden, 6i Zuide winden, 27 Zuidooste, 32 Oo.r-

tg, 20 Noordooste, 54 Noorde, en 61 N'oordweste winden, Mus-
scHENBROEK Bcgiuzels , cuz. pag, 785. N. 4. IntrodiiBio, &c.

pag. 997- N. 4,

(c) Natmir en Sterrekunde over de jaaren 1739-^742-

00 MusscHENsaoEK Beginzcls enz. IL D. p. 883, 884.
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dam, die van den Heere Dr. Schaaf (ö); van

de (tad Flisfmgen , door den Heer D. Mul-
DER (/) ; van Zterikzee , van den Heere J,

Ba STER Cê*)? ^n eindelyk die van Wyk te

Duurjïede van den Heere D. de Gorter (A) ;

van welke men de vyf laatfteq alleen cegen die

van den huize Zimnenburg toetfen kan : zal

men zo lang in dit gebrekkige moeten berusten ,

tot -dat men eenmaal overreed zyn zal van die

nuttigheid , welke Hippocrates zo duur in zy-

nen tyd reeds aanbeval , om in elke plaats ,

waarin men de Geneeskunde oefFent ,. zich op

derzelver gefteltenis toe te leggen ; en in elke

byzondere (treek door gelyke , en met den an-

deren overeenkomende inftrumenten , de lucht

en den dampkring zoo naauwkeurig zal hebben
gade geflagen , dat men alle derzelver waarnee-

mingen met den anderen zal kunnen vergely-

ï^en (/).

%. XXXVL

(«') In de UitgezQgte Verhandelingen enz. van het jaar i'j6i

tot J764. en in de Vaderlandjcbe Letteroeffeningen , (edert het

^aar 17Ó8. tot heden.

Cƒ) VerhpMdelingen van het Zeemvfcb Germtfchap te Vlisfingen»

((ï) Insgelyks inde Ferbandelingen van bet Zeeuwfcb Genooi'

fchap geplaatst.

(ü?) ^ederiandfcbe Bibliotheek y I. Deel. De vcorige opgaven
van den gevallen regen zyn te vinden in de Geneeskundige Bi-

.hliotbeek, VI. Deel, p. 719. VlIJ. Dqq\, p. 247.70Ö. 912. ea
IX. Deel

, p. 227. 475. 697. 920,

CO In weerwil van deeze gebrekkige vergelyking , en de
ïTipeilykheden, die zich indeovüie^nbrenglng vande waarnee-

mingea te Avrjlentam , teg^^i die van den huize Zwanenburg

,

QUZ.
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§. XJjlVl. De zaak echter wel ingezien

zynde , is het verfchil , over het geheel geno-

men 5 of, wat de waariïeemingen in hec gemeen

betreft , zoo groot niet , als het in den eerften

opllag fchynt. De woorden van den Heer

MüsscHKNBROEK zelven behooren daarom zoo

veel te meer alhier gelezen te worden. „ Ik

„ heb , zegt hy , te Utrecht eenige jaaren a^-

„ ter een de winden waargenomen en aangete-

5, kend;

enz. opdoen ; en die de Heer le Francq yan Berkhi.y ,

om de redenen daar van in zyne Natuurlyke Historie van Hol-

land , I. Deel, p. 383. gegeven , van dit werk hebben doen
afzien , heeft men nogthans , zoo goed men konde , liieriii

Zoeken te flagen : welke keurige en nuttige arbeid de Maat-
fchappy verfcliuldigd is aan den noesten vlyt van den Heere
F. Vester. , M^ed. DoB. te 'sBcfcb, die dir werk, ten ver-

zoeke van den Heere J. F. Martïnet
,
gewillig voor my op

zich genomen heeft. Men kan deeze vergelykingzlen in, de
JB^/a^^ffw, onder de letter A, H,C, D,E,F. enménzal wefras van
derzelver nuttigheid overreed worden ; en met verwondering
zien , hoe zeer veele waarneemingen in verfcheidene fteden.

met malkanderen overeenkomen, en 'er nogthans eenmerke-
lyk verfchil in verfcheidene opzigten plaats hebbe , die den
grond tot een byzonder foort van ziekten in die plaatfen leg-

gen , en een wezendlyk verfchil in ziekten , op gelyken tyd
plaats hebbende , veroorzaaken moet. Gelukkig ware
het, indien men zich in alle deeze plaatfen van gelyke werk-
tuigen bediend hadde , 't geen een ongelooflyken arbeid in

de uitrekening zonde gefoaard hebben , en de waarneemingen
geniakkelyker met malkanderen hadt doen overeenftemmen ,

v.'uar .aan nu mogelyk het verfchil toe te fchryven is.

De Heer Schaaf heeft zyne waarneemingen meteenen expres
daar toe vervaardigden Thermometer gedaan , in de Vaderlamlj.

Lettercef. V. Deel", N. 6. pag. 256.' Mengelw. befchreven' ;.

welke fchaal van die van Fahrenheït, doorgaans tot het doen
van weerkundige wanrneeraingen in de Nederlanden gebezigd
wordende , msrkelyk yerfchilt.

F 4 De

I
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kend ; nader^hand veele jaaren met een verge-

lykende , bevond ik ; dat het getal van win-

den , welken jaarlyks door een waaijen , byna

bepaald was , zoo dat 'er alle jaaren bykans

evenveel Weste , Ooste , en andere winden

woeijen ; hierom heb ik dezelfde winden van

veele jaaren by een gevoegd , en hun getal

door het getal der jaaren gedeeld , waar door

ik het getal van een middeljiar gekregen heb,

het welk vry net bevat , hoe veel dagen in

een jaar elke wind waait ; men zal het bevin-

den , dat deeze getallen zeer weinig van de

waarheid zullen afwyken , indien men nauw-

keurig aantekent, welke winden dagelyks een

gantfch jaar door gewaaid hebben ; deeze lyst

99 is

De winden , die op den huize Zwanenburg zyn waargeno*
men, zyn door den Heer le Francq van Berkhey met een
taai geduld tot geregelde Tafels gebragt , die z<^er veel licht

«an dit gewigtig gedeelte der Veihevelingen byzetten.'—

—

Het verfchil , dat deeze iNatuuronderzoeker in de winden ,

hier w^aijende , tegen de opgave van den Heer Müsschen-
JJROEK gevonden heeft , beftaat meest in de Noordooste win-
den , waar van hy de rede teffens aanwyst : doch van dea
anderen kant bevestigt , dat de Zuidweste en Weste win-
den , van Zuidwest tot West -Zuidwest , en West-Noord-
Wesr of Noordwest , zoo veele delgen hebben gewaaid , als

alle de andere te zamen. Ten anderen , dat 'er in elke

maand insgelyks eene geregelde orde in de fooi ten van win-
den hebbe plaats gehad. Men zie deezen nuttigen arbeid in

nette Tafels afgefchetst, en doorleeze dit allernuttigsthoofd-

Ituk in het I. Deel zyner Natuurlyke Hiftorie , p. 378 — 443.
-'—

' Terwyl voor die geenen , welken dit kost baare Werk;
jnisfen , een kort uittrekfel deezer nuttige waarneemiTigeü Uk

de Bijlagen ) letter G. te vindea is.
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„ is dan voor Utrecht , mogelyk wel voor de

„ zeven Provinciën , het geen ik evenwel niec

5, voor onfeilbaar hier te berde breng , om dat

5, ik tot nog toe (zynde in het jaar 1739*) te

„ weinig waarneemingen, overal door ons gant-

„ fche Land gedaan , bezicte '*. Het getal der

winden in dagen hier op latende volgen, gaat

hy dus voort :

,., Vergelykende de waarneemingen van de

„ Heeren L. Stokke
, gedaan te Middelburg ;

5, Steenbergen te Dordrecht ; de Gorter te

„ Harderwyk ; van Swieten te Leiden ; en

„ van de Heeren van het loflyk gezelfchap te

,5 Haarlem , met de myne te Utrecht , bevin-

„ de ik weinig onderfcheid , en byna altyd de-

,5 zelfde winden in alle deeze plaatfen te waai-

„ jen ; met deeze uitzondering nogthans , dat

,

„ wanneer de wind Zuidwest waait , men hem
j, dikwyls wel een' halven dag eerder te Middel*

5, burg 5 dan te Utrecht heeft : in tegendeel ,

j, heeft men den 'Noorden en Noordwesten wind

„ eerder te Harderwyk en Utrecht dan te Mid-

„ delburg : de Westelyke en Oostelyke winden

„ hebben wy byna te gelyk : het gebeurt wel

,

„ dat een zagte Zuidweste wiiid in Zeeland
5, befpeurt wordt , welke niet tot Utrecht toe

3, doordringt; gelyk ook onze Noorde ^ Noor-'

55 delykfte en andere winden niet altyd tot Zee*

s, LAND toe doordringen : maar alle winden van

3? den tweeden , derden en vierden trap van

F 5 „ kragt
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3, kragt en grootheid , zyn aan de Provinciën

5, van Holland , Zeeland en Utrecht ge-

5, meen" (^) : en die is voor hec geneeskun-

dige en het tegenwoordig oogmerk genoeg.

§. XXXVII. Een zeer natuurlyk gevolg van

de Winden is het vermogen , 't welk zy op de

zwaarte van den dampkring , of der luchtcolom

,

en door middel van deezen op de lichaamen der

menfchen hebben (/). — Men heeft in de

^Nederlanden eene verandering van byna 3 dui-

men , te weeten van 27 tot 30 duimen op de

kwik in de Barometer ^"p^^^ ; zynde byna een

tiende van het geheel ; 't geen een verfchil van

gewigc in de luchtcolom van 2
1 5 ffi- en omtrent

van 3000 of 3200 ffi. op het lichaam van een

menfch van middelbaare grootte uitmaakt ( m )

;

waar door eene groote verandering op de in - en

uitwendige oppervlakte deszelven lichaams ont-

ftaan moet. — Voor dit oogmerk is het ge-

noeg dit te weeten :

I. Dat

(fe;) Natuurk. Beginf. II. Deel, §.1757. p. 881. [In de ver-

geiy king der waarneemingen , in de Bylagen geplaatst , zal men
de grootfte verandering over 'sHage bevinden. Deeze waar»*

neemingen van wylen den Heere Gaery zyn my naderhand

geworde,n.]

(i)
J.

Bastf.r op de aangehaalde plaats , pag. 01 — 71.

Haller en la Mettri e Commentarien over de Injïitut. Pbyjïo^

log. van Boerhaave , §753. in 't Latyn en Franfch. Hux-
HAM Oper. Phyf. Med. Tom. I. Pro'cgom. p. 5- 12.

(m) P. VAN MUSSCHENSROEK lltrodu^, ToiD. IL §• 207^2.

pas. 843'
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I, Dat de Noords en Ooste winden door-

gaans de kwik het hoogde doen klimmen , dat

zulks insgelyks een koudere lucht , of met dam-

pen en uicwaasfemingen vervuld , en door den

wind niet bewogen , te wege brengt ; en dat zy

de lucht zwaarder maaken. De laagfte (land

wordt in deeze landen , te Leiden , geduurende

30 jaaren in Odober, November, December,

January, February en Maart waargenomen.

a. Dat de Lucht in tegendeel door fterke

winden en opbruifchingen der dampen en uitwaas-

femingen , die de lucht -colom uit haare plaats

ftooten 5 en een ydel maaken , ligter wordt ,

't geen insgelyks de regen en de warmte doen ;

als , van welke de eerlle de lucht van haare dam-
pen en uitwaasfemingen zuivert ; de andere de
lucht uitzet en yler maakt , waar door die ligter

worden moet, en de lichaamen minder drukken;

en dat zulks in deeze Landen door de Weste en
Zuidweste winden doorgaans gefchiedt.

De gevolgen hier van zyn

:

a ) Dat wy ons zelven doorgaans lugtig en
fris bevinden, als deeze winden N^ i. waaijen:

wyl zy de lucht van de kwaade dampen zuive-

ren , en dikwyls oorzaak zyn , dat daar door bei-

fmett^lyke ziekten ophouden en verminderen.

b.^ Doch dat aan den anderen kant fom-
mige ziekten door deeze winden veroorzaakt of

verflimmerd worden ; gelyk Jigtige en Podagreu-
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ze lyders , pf die met koude zinkingen gekiveld

zyn , ondervinden ; welken de Noorde winden
door verzwaaring van haare ongemakken , dik-

wyls een of twee dagen van te voren , gewaar
worden en voorzeggen konnen.

c.) Zoo hebben het Teeringagtigen , Eng-
borstigen , Hd^mophki , raec zulken wind erger

,

wanneer men ook de meeste Pleurisfen , Long-
en Borst - ziekten , Squinancien , kwaade Kee-
len , Rheumatismi , Gncftekingen der Oogen ,

Verkoudheden
, geduurende zulke winden ge-

waar wordt («)•

d. ) Datj^de andere winden N°, 2. zeer na«

deeh'g zyn voor de Hypochondriaci ^ Hyfterm ,

zoogenaamde Zenuw - zieken , en die veel met
Hoofdpyn bezet zyn: insgelyks voor alle Morbi
cutanei^ Huidziekten, als Lepra ^ Scabies enz.

om dat zy de uitwaasfeming verminderen ; om
welke rede wy dan ook log en traag zyn ; waar-

om zy niet zelden lang aanhoudende befmette-

lyke ziekten , als kwaadaartige , anderdaagfche

en derdendaagfche Koortfen (^), doordien zy

de lucht met dampen vervullen , begunftigen.

§. XXXVIII. De uitwerldngen eener stüMf-

dere Lucht zyn :

I. Dat

C?0 J- Bastf.r. /. c. p. 53. HuxhamJ. e. p. 12 & i8i*

C«) Dezelve op de aangehaalde plaats, p. 53- 54- Hüxham
/. c, p. 18. 105 & 184. H. D. Gaubiüs /. c, p. 4io. n. 8.
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1. Daü deeze de lichaanïen van alle zyden
gelykelyk omvangende, en evemnaatig drukken-

de 5 door haare vèerkragt , de voörtftuwing der

vogten , en de bewerking der vaten, her best

bevordert , Waar door het onderling evenwigt

dier .beiden bewaard wordt ; de bloedsomloop
,

benevens de ademhaling , de naruurlyke warmte

en daaruit voortvloeijende gezondheid , in haare

beste kragt zyn (^ ).

2. Dat, gelyk eefi zwaardere lucht gelyke-

lyk werkende , zoo heilzaam zy , en zoo ge-

makkelyk verdraagen wordt, dat zy zelfs de ge-

zondheid bevordere ; en die door ongefteldheid

kwynen , hier door tot genezing^ komen. Vaft

gelyken , dat , wanneer zy met meerder geweid
eenig deel aandoet , \ zy 'door deszelfs vaatjes

tè zamen te ditikken , té vernaauwen , de vog-
ten daar uit te 'dringefi , én 'in andere deeleh^
die meerder ruimte hebben , te doen overgaan

^

fchaden konne. En wanneer dit in eenen he-

vigen graad aan de longen gefchiedt , zo wórdt
daar door de omloop van het bloed belemiüer|'^,

de wederftand van het hart vermeerderd , ande-

re deelen bezwaard , en veelerlei nadeel toege-

bragt , waar uit Pkurhides r .Pedpmumoni^ ,

enz. ontdaan kunnen, die boven §. XXXVI f.

2.^.) opgenoemd zyn Q0. ~ En vermits

wy

(p) H. D. Gaurii Injlit. F,athoiy%\ 432. 433.

(?) Idsm ilidcmi §. 4S4. PIaud^iUépidè• HuxwAiU-, ^ n?c

» in-
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der vaatjes of buisjes , of verwydering van def-

zelver mondjes ontdaan ; en gezwellen , uitftor-

ting van vogten enz. ( z; ) gebooren worden,

§. XXXX. De gevolgen van eene vogitge

ïucht 5 niet zoo zeer van den onderfcheiden ge-

vallen regen , als wel van vogtige winden , en
ftilftaande wateren in laage landen (t2?) afhan-

gende , veroorzaaken lang aanhoudende , even

als eene ligtere lucht,

I . Minder drukking van de uitwendige op-

pervlakte des lichaams, waar door de buizen van

haare uitwendige onderfchraaging worden be- i

roófd ( .T ) ; hunne vezeldraaden met de vogtig-

heid der lucht doortrokken en doorweekt zynde,

zwellen , worden gerekt ; waar door

a. ) Slapheid , ontfpanning , minder veer-

kragt 5 traager pols , traagere beweeging , en

min genoegzaame affcheiding en beiverking der

vogten in de vaten bevat, gebooren worden,

naar maate de Vis inertie vermeerderd (^)*
Van hier

^0 De

(<d)' H. D. (jAJSmV Injlit, PathoK §. 4Sö-

(iü) "Wyl volgens de aanmerkingen van Hüxiiam, zwaa-

ïc regens de lucht, naar uitwyzing der Ifygrometers , eerder

drooger maaken en zuiveren , enz. en dikke nevel of ftof-

regcn die voornaamentlyk vogtig maakt. Tom. h p. 136. me»

J. Baster, p. 83.
1

(x) H. D. Gaub. l c. f. 430. N. I. f

(y) Idem ihldèm, N. 3
, 3. §• 42p, 43O. K. 5. & J.

BasTI:*

l f. pag. 84 -^5»
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b.) De vogten door het overtollig watef

te veel verdund zynde , vermeerdering van wei-

en wateragtige vögtigheden , die , door verzwak-

king der vaste deelen , het bloed en andere Ie*

vensvogten traag en onvermogend maken ^ ont-

binden én verftompen , en in groote veelheid

ingezogen ^ de natuurlyke onzigtbaare uitwaar.fe*

ming der huid en der longen beletten ; waar uit

loomheid, traagheid, droefgeestigheid, kortade-

migheid , hoest , Peripneumonia notha C^) &
vcra (ü) ^ ruimer ontlasting door uitradhelin*

gen , pis , ftoelgang , verzameling van water in

het ceiwyzè weefiel en in de inwendige lichaams-

holligheden , taaiheid , fcherpte , traagheid vail

het bezwaarde lichaam, koorts, Rhemnaijsmus

9

kwaadfappigheid enz. gebopren worden (b).

c> ) Uit gebrek van genoegzaame beweging

van de longen door het bloed y mindere wryving

,

warmte , kooking of fpysverteering
,
gebrek aaa

voeding, waar uit koude gefteldheid en llymziek-

ten , Intemperies frigida , Gluten fpontaneum >

Morbi mucofiy enz. verftomping der zintuigen ,

kwyning der dierlyke beweging ,: verzwakking

van het zenuwgeftel , en onvermogen tot alle de

verrigtingen voortkomen Qc).
^ 0^

, (2) H. D. Gaübius l. c. §.429. 4? o. n. 5. J. B aster
l*c, p, {57. 88.

(a) G. B. VAN SwiETEN Comm. Tom. II. p, 713.
(&) H. D. Gaübius /. c. n. .5.

(ƒ ) Idem ibidem L c. n. 4. ö'.
J. Basths. L c. pag, tl S5>

h Stokke §. 275. 216.

XniL Dcch G
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der vaatjes of buisjes , of verwydering van def*

zelver mondjes ontdaan ; en gezwellen , uitftor-

ting van vogten enz. ( z; ) gebooren worden.

§. XXXX. De gevolgen van eene vogïige

hicht , niec zoo zeer van den onderfcheiden ge-

vallen regen , als wel van vogtige winden , en

ftilftaande wateren in laage landen (ziy) afhan-

gende , veroorzaaken lang aanhoudende , even

als eene ligtere lucht,

I . Minder drukking van de uitwendige op-

pervlakte des lichaams, waar door de buizen van

haare uitwendige onderfchraaging worden be-

roofd (.t); hunne vezeldraaden met de vogtig-

heid der lucht doortrokken en doorweekt zynde,

zwellen , worden gerekt ; waar door

a. ) Slapheid , ontfpanning , minder veer-

kragt 5 traager pols , traagere beweeging , en

min genoegzaame affcheiding en bewerking der

vogten in de vaten bevat, gebooren worden,

naar maate de Vis inertie vermeerderd ( j/ )*

Van hier

^.) De

(•ö) H. D. (jAJimv Inflit, PathoU $• 43ö-

(lü) Wyl volgens de aanmerkingen van Hüxham, zwaa-

TC regens de lucht, naar uitwyzing der Hygrometers , eerder

drooger maaken en zuiveren , enz. en dikke nevel of (lof-

regen die voornaamentlyk vogüg maakt. Tom. h p. 136, met

J, Baster, p. 83.

(x) H. D. Gaub. l c. f. 430. N. I.

(y) Idem ibidem, N. 3
; 3. §.429, 43O. N. 5. & J.

BASTSa

l f. pag. 84-'3^»
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h.) De vogten door het overtollig watef

fee veel verdund zynde , Vermeerdering van wei*

en wateragtige vögtigheden , die , door verzwak-

king der vaste deelen , het bloed en andere le-

vensvogten traag en onvermogend maken ^ ont-

binden en verftompen , en in groote veelheid

ingezogen ^ de natuurlyke onzigtbaare uitwaar.fe*

ming der huid en der longen beletten ; waar uic

loomheid, traagheid, droefgeestigheid, kortade-

migheid , hoest. 5 Peripneumonia nötha Cz) &
vera (ü) ^ ruinier ontlasting door uitradhelin*

gen j pis 5 ftoelgang , verzameling van water in

het cehvyze weefiel en in de inwendige liGhaams-

holligheden , taaiheid , fcherpté , traagheid vail

het bezwaarde lichaam, koorts, Rhesmatismus

^

kwaadfappigheid enz. gebopren worden (b).

c^ ) Uit gebrek van genoegzaame beweging
van de longen door het bloede mindere wryving

,

warmte , kooking of fpysverteering
,
gebrek aaa

voeding, waar uit koude gefteldheid en llymziek-

ten , Intemperies fngida , Gluten fpontaneum ,

Morbi mucofi ^ enz. verftomping der zintuigen ,

kwyning der dierlyke beweging , verzwakking
van het zenuwgeftel , en onvermogen tot alle de

verrigtingen voortkomen Qc). -q

,

(z) H, D. Gaübiüs l. c, §. 420. j^-o. n. ^. J. 13 aster

(a) G. B. VAN SwiETEN Comm. Tom. II. p. 713.
(fe) H. D Gaübius /. c. n. .5.

CO Idem ibidem t. c. n. 4. 6, J, BAsrr.a. /. c. po2-, $-1. 85.
h Stoicke §. 275. 276.

'

^

XFIIL Dceh G
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2. De Koude by de vogtigheid gevoegd ^yn-

de , worden alle genoemde gevolgen Qa, b. (;.)

in een hooger trnp vermeerderd, moeijelyker

overwonnen , en al het vermogen aan de natuur

onttrokken (^) ; waar uit , deeze luchtsge^

fteldheid eenigen tyd aanhoudende , Sqiiinancten ^

verkoudheden , fcherpe zinkingen , afgaande en

aanhoudende rot en zenuwkoortfen QFehres ca-

tarrhales ^ intermtttentes ^ piitridce S lenige net'

voja continue ) , kinkhoest by de Kinderen ,

en Scorbiitus ^ allergewx)onst ontdaan (^*)*

§. In tegendeel zwaare hitte by de vogtig-

heid zich voegende . wordt aan de vaste deeleii

de grootfte verflapping toegebragt , de poren en

uitwaasfemende buisjes geopend, de vogten naar

binnen gelokt , verdund , in vreemde vaatjes of

buisjes , die van een benedenrang zyn , toege-

laaten ; waar uit zy , doorgang vindende , uit-

fpatten , of de terug gebleven fchielyk tot ver-

rotting neigen : van waar uitzetting , als die lang

duurt van buiten , verfchrikkelyk zweeten , ont-

lediging der inwendige deelen ,, verval van krag-

ten, befmettelyke rot- en pest-koortfen QFebres

continue piitridcB^ galziekten , buik- en roode-

loop , anderdagfche en derdendagfche koortfen

voortkomen (0).
4. Dat

(J;j Idem ibidem /. c. n. 7.

Cd*^ J.
HuxHAM l. c, p. 14- n. 2. J. Baster p. 107.

(O ^H'ff7fi ibidm L c, lu 8. J. BAsTEit /, e, p. 96.



ijcfccidheid van het t^dderland Wortvloeïjcn, 99

4. Dat uit overweging, van alle deeze bo-

vengenoemde uitwerkfelen , eene vogiige lucht

enz. aan de zwakke tedere jeugd , de vrouwe-

Jyke kunne , . koude vogtige geftellen , en aan

flappe en met water en flyra vervulde iichaamen

zeer naadelig is (ƒ).

5. Dat eene xmrmé lucht door tegenovei*'*

gefteide uitwerkfelen , als bekwaam orü de vóg-

tigheden tot zich te trekken , de lidbaamen vvel

droogt en droogende verfterkt , maar teffens vai)i

vlodbaare Tappen berooft , verdroogt , en eene

ontftekené en zwartgalagtige taaiheid in dezelve

verwekt, enz. (g*). .

"
^l,^

6. Eindelyk , dat eene ligte "warme éh.vogf

iige iucht in veele uitwerkingen onderling over-

een komen; Insgelyks eene zwaare koude en

drooge lucht.. En dat , naar den verfchillenden

zamenloop deezer eigenfchappen , de nadeelige

(litwerkfels vermeerderd , verminderd , of afge-

weerd worden ; en een gelyk verband tusfcheil

eene al te yk en dikke ^ of mindere en meerdere

Veèrkragtïge lucht plaatshebben Qhy '^

5. XLI. Betreifende- de beweging der lucht

,

Weete pen voor het Geneeskundige :

: . : .' ^^- -
' i. DaÊ

(ƒ) Utm ibidem ï. c. n. 9. HüXHAM l, c. p3g. 14. ü. 2. 6c

pa^. 184.
•

(g^ Idem ibidem i. 421»
(JÓ Idem ibidem §.436. cum f. 42^, 424, 2^6, 427. H'üX-

HAM /. t. p, 12. n. ï. 18. n. 2. j Si, 1837 185.

G 3.
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I. Dat eene ligte lucht door beweging kan

zwaarder gemaakt en verbeterd worden
, ge!yk

de zwakken door ryden , vaaren , fchommelen
,

hobbelen , en allerlei aangewende beweging ,

waar door eene meerdere drukking , en dus ee-

ne zwaarder persfende lucht gemaakt en inge-

ademd worde , ondervinden.

'
. a. Dat kragtige winden het zelfde op onze

lichaamen doen, als eene vermeerderde of zwaar-

der lucht*

3. Dat eene fchielyke verandering van lig-

ter in zwaarder, en van zwaarder in ligter, vée-

le ongemakken , voornaamentlyk in zvVakken te

wege brengt , welken deeze veranderingen niet

kunnen ondergaan , zonder in verfcheidene ge-

vaarlyke en naauwlyks ^e genezene ziekten te

vallen , ten zy de lucht verandere.

4. Dat de winden , door hunne voortdu-

wende kragt , den v^rarraen dampkring van ons

afdryven , en dien met hunne koudere vervan-

gen , de onzigtbaare uitwaasfemingen , en bet

zweet 5 hier door verminderen en beletten , en

oorzaak tot veele ziekten , hier uit ontftaande ,

geven : van gelyken eene warme en vogtige lucht

met veel nadeel tot ons brengen Qi).

% XLII.

(j) j. Basteh l, c, p. ^^.

!
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§. XLII. De waarneemingen van F. Hoff-

MAN opzettelyk daar toe gedaan (^) ^ als ook

die van anderen , ilemmen hier volkomen mede

overeen. En naardien der Geneeskunde zoo veel

aan die öag van voorraad gelegen ligt , en zy niet

genoeg van dezelve kan voorzien worden , zoo

laate ü^ die des eerden alhier vertaald volgen.

Dezelve heefc , in zyne Geneesoeffeningen ,

jiaauwkeurig opgemerkt

:

5, 1. üat~, indien de Zuidweste winden lang

regeeréri^ met' eene dikke en vogtige lucht , en

de kwik-colora in de Barometer- ^^yi^ lang in

een laagen ftand blyft-^'^de kinderen veelal aan

weiagtige ontlastingen , zoo door den neus , als

met hoesten en den floelgang , onderhevig wa-

ren ; op welken tyd ook achores , uitüag op het

hoofd , vogtige ooren , en traanende of leepoo-

gen zeer toenamen. En, bet geen opmerke-

lyk was , dat de wormen in deeze onderwerpen

^i^rugcbaar vobrtteelden , waaruit naderhand ver-

fcheiden foort van rotkoortlen , teering en ftuip-

,
agtige aandoeningen voortkwafiien : waarom hy

^ jxiec. zonder rede dagt , dat de wormen tot de

voorgaande ziekten moeten gebragt worden ,

vermits de bevinding leert , dat zy in fommige

jaaren

(fe) Obfervaiiories Bai'ometrico-m^'teorologici^, Cap. VIL Tom,
'^'

P?.** 29.
"...

G 3
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Jaaren menigvuldiger en nadeeliger zyn ;, dan ia
anderen (/). —^

2. Dat, onder die zelve luchtsgefleldheid

,

die geenen , welken mee llymagcige vogten be-

zet zyn , benevens de teeringagtigen , feene

meerdere vermoeidheid der leden , en grooter

verval van kragten gewaar worden ; en dat zy ^

welken de beenen gezwollen zyn , of die opge-

lette buiken hebben , óp dien tyd ook meer on-

gemak lyden , dan wanneer de lucht helder is.

Dat zelfs op dien tyd de uitwendige kliergezwel-

len , hoedanig de Scropuh , ook veel meer toe-

neemen , en dat de zwangere Vrouwen eene i

veel ongemaklyker , bezvvaarlyker , en opgezet-

ter dragt hebben.

3, Dat die geenen , welken lopende zwee-
'

ren hebben , of vuile weiagtige ontlastingen on- ,

dergaan , van welken aart zyn de fluor albüs^ ga- !

wrrhaa , tain benigna , ([iiam maligna , buiten-

gewoone ftoelgang en zweeren , 't zy dat dezel-
*

ve verfch , ofte verouderd zyn , natte fchurft

;

puisten in het aangezicht , onder eene lang aan?

Jipudende natte bewolkte lucht, meerder vog-

ten.

(O Men vergelyke hier mede J. J. van dfn Bösch Hiflê-

via Conftltutionis Kindeniica; , &c. Waar uit blykt , dac deeze

doorgaande Wcrmziekte , met zoodanig eene luchtsgefteld-

Iieid begoünen , over <le drie jaaren geduurd fieeft. Men
^ic ook de Dijjertaiio van Roederer en Wagler y ds Morbt

mucoj'o 3 Gotting. 1762. en anderen.
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ten 5 fchoon met minder pyn , dan onder eene
drooge en heldere lucht , uitwerpen.

4. Dat alle a?.ndoeningen van het zeniiw-

geftel , en zwakheden des hoofds , welke uit

traagheid en verftoppingeri der vogten haarenoor-

fpronk hebben, waarcoe men brengen kan hard-

hoorigheid , zwak gezigt , koude en rhenmati-

que zwellingen van het hoofd , verla nmingen
,

zwakheid van geheugen , en zelfs de vallende

ziekte , by eenen laagen ftand van de kwik , on-

der eene meer dan gewoone vogtige zuidelyke.

lucht , veel fliramer zyn.

5. Dat 'er wyders, volgens zekere bevin-

ding, onder eene aanhoudende vogtige en zuide-

lyke luchtsgefteldheid , met weinig wind verzeld,

eene groote geneigdheid is tot voortbrenging van

rotkoortfen, waar door het dikwyls gebeurt, dat

by zoodanig eene aanhoudende luchtsgefteldheid

,

overvloedige mazelen , Febres catarrhales , Q
catarrhaks maligne met petechien en purpervlak-

ken zich venoonen , enz. —
6. Dat men niet (lilzwygende voorbygaan

kan , dat de flaap insgelyks onder zoodanig een

dikke , warme en vogtige lucht , bedwelmend ,

onrustig en bezwaard worde , verzeld van veele

benaauwdheden ; en in zulken , die daar toe ge-

fchikt zyn, gevolgd door de nagtm^rrie : dat

de eetlust bovendien traager , en de Ipysvertee

-

ring minvermogende is.

G 4 7. Dat^
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7. Dat het opmerkel.yk is , dat die gee-

nen , welken in eenig pees- of vliezig deel aiu>

merkelyk verwond of beledigd zyn , zoo dat

eenig hard lidteken , voornaamentlyk aan hee

hoofd en de voeten , overgebleven is , zoo dik-

wyls het weder van helder in bedompt , of in

het tegenovergeftelde veranderd
, groot ongemak,

als jeukte , pyn , fpanning , en fteeking in die

deelen ondervinden ; zoo dat zy als een geduu-

rige almanach by zich dragen , waar door zy de
toekomende veranderingen des weders naauvv-

keurig weten te voorzeggen ; het geen de Lik-r

doorns bevestigen , en door het geval van een

fteen in de blaas aangedrongen wordt ; waar uit

men het vermogen der door de winden veran-

derde lucht op dQ lichaamen duidelyk onderken-

pen kan,

8. Dat de geduurige en oplettende bevin^

ding aan hem bevestigd heeft , dat jigtigen en

pdagreufen , of die aan andere langduurige on-r

gemakken of koortfen en lleepende ziekten kwyr

hen
5 geene genoegzaame kragten bekomen >

noch herftellen kunnen , ten zy de Barometer

haaren laagen ftand verlaatende opklinat , en de

lucht van vogtig in helder verandert , wanneer

men terftond eene zigtbaare verandering befpeurt

,

de nodige ontlastingen door de uitwaasfeming en

andere wegen gemakkelyker gefchieden , de eet;-

ÏU3t herfteld , en de flaap geruster wordt.

* g. Dat
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9. Dat hy dikwyls in zyne Geneesoefïfening

heeft aangetekend , dat alle foorten van pynen ,

zoo hoofdpyn , tandpyn , als podagra , heviger

en zwaarder , en ook de ademhaling in de zyd-

wee moeilyker , en de fpanning op de borst groo*

ter wierden , wanneer koude , drooge en veer-

kragtige winden lang hadden geblaazen , en 'er

eene volkomen heldere lacht waargenomen vverdt.

In tegendeel dat allen , die volkomene Teeringen

en borsckwaalen hebben , en die door wreede

pynen gekweld worden , gelyk ook die aan uic-

droogende koortfen en bloedfpuwen onderhevig

zyn , onder een benevelde natte en regenagtig^

lucht het draaglyker hadden , en zoo veel fmer-

ten niet uitftonden , dan wanneer de Noordooste

winden bliezen ; overeenkomdig met het zeg-

gen van R lï A z e s ( ;;; ) , waarom ook de herfst

den zenuwagtigen en op de borst bezetten , om
deeze winden zeer nadeelig is (^n),

10. Dat de eetlust by heldere veerkragtige

winden veel fterker is , de frisheid en levendig-

heid van geest met alle de zielsvermogens toe-

fieemen , en het gantfche lichaam vlug worde ;

de

iiii') Llb. V. de Ro Medica , cap. 4. „ Ab aquilonarlbus

M ventis iiie ciiftodiendus eft
, qui in pedore usperiratem

n lentir 5 vel tusiim paiitur , vel quibus pulmo aiu pectus
« debiiis efl: :. hiceijini.ft aerem attraxcrit iïigldam, ad tiis.-

y, firn , vel ad faiiguinem fpuendum vclocitcr pervenit.*'

(w) Conf. HiFPocRAT. Jphor. 17. fe6t. UI. Ci;lsüs lib, II,

pp. 1. p. 44. edit. i^t^id. J746.

G5
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de fpysverteering gemakkeiyker gefchiede , en de
llaap meer verfrisfche. Daar in tegendeel eene
zeer vogtige en dikke luchtsgefteldheid lang aan-

houdende , het verftand (lomp , en het lichaam

vadzig maakt,

1

1

. Dat 'er , wanneer hevige Noordooste

winden de warme en vogtige dagen , voornaa-

mentlyk in den herfst, vervangen, veele kwaa-

de en nadeelige zinkingen , voornaamentlyk die

het hoofd en de keel bezetten , ontdaan ; van

waar de verkoudheid , kiespyn , hoest . jigt ,

veelen van het zwakkere foort hevig plegen aan

te vallen."

§. XLIII. Het Vertoog over de nuttigheid

der waarneemingen met den Barometer , in de

Praftyk der Geneeskunde door den Heer B e r-

RYAT (ö) , k^n ook met vrugt op dit onder-

werp worden gelezen : in het welk de Dyjen^

tericus den toekomenden regen met de helderfte

lucht doorgaans een etmaal van te voren wist te

voorzeggen ; terwyl hy door geweldiger fnydin-

gen in den buik , gróoter verzwakkmg van de

maag , menigvuldiger afgang en zekere zwaar-

ïnoedigheid, waar v^ hy geen reden geven kon-

de ,

(o^ Uitgezogte Verbanddingen enz. IV, Deel, pag. ï49'T6o#
"Uit de Mem. de Matbem. ^ de Phyfique , Tom. ü. p. 452. -—

-

iiiPPocRATEs heeft verfcheidene waarneemingeii van die (lag,

iiopens de naderende vogtigheid , regen en winden , enz. te

\iudeu in Lib, de Humorü^ia o. m. i^. iin. 10. Se^l. il.
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de , naauwkeurig gevvaarfchou\^d werdt. — In

de waterzügtige verminderden de uitwerpfels ^

jn. plaats van te vermeerderen , en luisterden

-Daauwlyks naar de allerkragtigfte middelen. De
benaauvvdheid in de borst , de zwaarte over hec

'geheele lichaam , de ftyfheid der kuiten en an-

dere toevallen namen zeer fterk toe. Het geen
alles zoo wel met den (land des Barometers over

een kwam , dat de Schryver , zonder de lyde-

res te zien , verfcheiden maaien haaren man de

verandering voorfpelde , die hy vinden moest,

't geen. nooit mislukte enz — Ch. Bennet
heeft verfcheidene nadeelen in de Teeringagti-

gen by de ongaarheid des weders , zoo van aan-

houdenden regen , barre winden , fchielyke ver-

andemig derzelven , enz. (^) ; als by den re-

gen , hagel en fneeuw , in hun die bloed fpu-

wen (^) 5 waargenomen. — Al het welk
door een aantal andere waarneemingen zoude
kunnen bevestigd worden , waar van de opge^

gevene tot genoegzaame voorbeelden ftrekken.

C O R O L L A R I A.

L Van alle deeze opgegevene uitwerkingen

van de gewoone eigenfchappen der lucht en d^r

(jp) Lib. citato, p. go,

(5} Ibidm, p. 98,
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winden , welke hun bepaald vermogen aan allen

die onder dezelve leven, doen gewaar worden

;

en die van de tyden van Hippöcraïes af (r) ,

tot heden toe eenflemmig bevestigd zyn; zoois
hetLiyzondere , met opzicht toe de Neder/an^

den , voornaamentlyk gelegen in het aantal , of
de veelheid van zekere bepaalde winden ( §.

XXXV. 3. ^. ), welke meest van eenen kouden
en vogtigen aart zyn, om daar uit tot de byzon-
dere ziekten bepaalde gevolgen te trekken. —

-

Waar uit

IL Natuurlyk volgen moet , dat de zaaden

dier ziekten , welke hunnen oorfprong verfchul-

digd zyn aan verminderde onzigtbaare uitwaasfe-

ming , vermeerderde ophooping der vogcen , en
opvulling der grooter €n kleiner vaten , en beur-

telingfche vèrnaauwing derzelven , als allerlei

foort van Zinkingen , Rhetimatismi , Verkoud-

heden 5 Keelpntftekingen , Febres catarrhal^s ,

Tenpneimonia nothce ^ver^j Hoofd - Kies- en
Tand-pynen, ontftekingen der Oogen , enz. in

aandoenlyke geitellen ( §. XLI. 3- ) > ^y ^"^

dere zamenloopende oorzaaken hier meer dan

elders begunftigd worden : en dat die geenen ,

in welken die zaaden der ziekten reeds vrugtbaar

uicgefprooten zyn , als ia /Kïhmattci^ Phtifia^

He-

(r) Men zie de plaatfén , boven pag. 54. not. a. aange-
Weezen : insgelyks her derde boek zyner u4phorismi ^ en vee-

iü ï^ndérea meer „• gelyk ook Cei^süs Lib. IL cap. i &c.
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Hemoptki^ Hyp'ochondriaci ^ Hyfterkh Nephf>

tici ^ Fodagrki^ Hydropki ^ enz., zoo wel by

een hooger als laager ftand des Barometers , ee-

ne gevoelige gewaarwording daar van ondergaan

moeten.

II L Dewyl het aantal der (leepende of

kwynende ziekten , uit hoofde van deeze by-

zpndere gefteldheid des Dampkrings , ten aan-

zien van de Verhevelingen , enz. beneden nog

nader te verklaaren, in deeze landen aanmerke-

lyker is dan elders ; en de uitwerking van eene

zwaarder en ligter lucht , nevens» het vermo-

gen der byzondere gefteldheden van. den damp-
kring , ten nutte van foramige lyderen , mee
vrügc is waargenomen ; zoo kan men de voort-

zetting daar van , in elke bepaalde ziekte ., den
Nederlandfche Geneesheereii niet genoeg aan-

bévéëlen.

Vm het Climaat of Luchtstrees der

Vereenigde ISederlanden-^ enz.

§. XL I V, Het Climaat der ' Vereenigde

Nederlanden is/ naar gelang van de lucht , de
ather^ en alle de hemelfche lichaamen, welken
perpendkulair boven dezelve zyn ( g. XXXL
!•) 5 van de andere landen zeer onderfcheiden

^

wegens haare byzondere ligging aan de Noord-
zee ,
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t'^e , in het geinatigdfte van de Noorder lachÊ-

ftreek (§. XXX. i.) , de aart en natuur van
dérzelver doorfnede laage veen- en moerige gton-

den ( §. XXIIL i - 4. ) ^ zoo losfer als vas-

ter 5 meer of minder water zeer groot op ee*

.nen kleinen afiiand (§. XXX. 1. ), en de daar

mede veele en verfchillende uitwaasfemingen

(5. XXXI. 7. ) , de v/erking der hemelfehè

lichaamen' op deeze menigvuldige dampen en
waterdeelen (§. XXXIV. 1. <5',)j benevens de

invloed , dien zy behalven dèeze op de veran-

dering des wéders , der verhevelingen en der

winden hebben , zod wel als het daar aan ver-

knocht aantal der byzondere bepaalde winden en
der eigenfchappen ( §. XXXIVé 1^. ^, ^. 3. ^, ^, c.) J

waar döor ons land aan die fchielyke en te-

genftrydige veranderingen onderworpen is ^ dat

'er een aanmerkelyk onderfcheid van koude en

hitte , van droogte en vogtigheid in plaats héb-

be , welke in andere landen niet zoo kennelyk

befpeurd wordt ; zoo zelfs , dat wanneer wy
door de zwaarfte hitte worden aangedaan , de

grootfte verandering op handen zy ( §. XXXV.
2. ^. ) ^ waarom Dr. Stokkk fchreef : „ On-

5, ze lucht is fomtyds des zomers by Zuide eri

„ Zuidooste winden 80 ja 90 graaden warm ,

5, volgens de fchaal van F a h r e n h e i t. —
5, Deeze byna verfmagtende warmte, welke niet

5, minder is dan onder de Keerkringen , wordt

5, veelmaalen door eenen fpoedig opkomenden

^, barren Noordelyken wind vervangen , doen-
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5, de den Thermometer niet zelden tot den 50*

,5 graad en laager daalen : zoo dat men den ee*

,

55 nen dag gaat baden , om zich te verkoelen ,

5, en den volgenden dag by het vuur zit , om
,j zich te verwarmen Qsj, welke fpoedig opr

„ komende koude eene groote (Iremming in de

„ verwarmde dampen , die als dan met menigte

„ uit den grond opftygen , veroorzaaken moet

,

5, als die nu inkrimpende zwaarder worden , en

„ veeltyds nederdaalen in de gedaante van ee^

35 nen dikken nevel of mist , welke zeer koel

5, is" (?). Waar uit verfcheiden foorten vaa
Koortfen , Pleunjfen , Peripneumom<e , Squi-

nancien , verkoude Hoesten en Rhenmatismi ,

zeer dikwyls ontftaan Qti'). — Het geen ver-

der tot het luchtsgeftel of climaat der Nederlau"
den betrekkelyk is , dient in zyn geheel in de
boven (§. XXXVI. i.) aangehaalde plaacfen ,

en in de waarneemingen van den Hui^e Zwa*
nenburg , te worden nagezien , in welke men
veele byzonderheden nopens dit ftuk , en veele

fchielyke veranderingen in de daaling van éQxx

kwik enz. bevinden zal. — Ik zal 'er alleea

maar byvoegen

:

ï. Dat

(j) Ovsr de kw^nende Ziekten der NedsrLviderm ,pB.g. 74. §.

II?» vergeleken met den Heere Baster L c. p. 41. 42. noc.

(t) Dezelve , §. 119.

(tO Voyez M. Raulin des Maladiefoccafonnées par Ie prompte^

^ freqimites variations de l'air , confidsré comme atmospèere terres"

tre , a Paris 175^.
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1. Dat 'er , tiiet tegendaaiide de enge pai*

len van dit gezegend land , een wezendlyk ver-^

fchil van koude en vvarmte, op gelyken tyd, in

de Zuidelykfte en Noordelykfte gewesten plaats

heeft Qvy — De Wel Ed. Geftrenge Heer
[A. A. VAN Iddekinge, Burgemeester {ier flad

Gromngen , enz. enz. ] een opmerkzaam onder*-

zoeker van dé Natuur, én inzonderheid van de

Kruidkunde , heeft my verhaald , dat het meer dan
^

eens is waargenomen, dat wanneer de Hofvyver

in 'sHage, by ftil weder, des nagts maar even

•met ys overdekt was , de jongens dien dag te

Groningen op fchaatfen reden, — Dat Hy
te Middelburg in den Tuin van wylen den Hee-

'

XQ Burgermeester en Bevcindhebber Matti as-

se n , Caapfche bollen, een voet diep in den

grond ftaande , weelig heeft zien wasfen , wel-

ken het te Groningen buiten de kasfen niet

houden konnen , en op die diepte in den grond

zouden verrotten. — Dus ziet men ook , dat

de groenten op den platten grond in Vlaande-

ren en Zeeland eer haare volkomenheid heb-

ben , dan in gemelde Provincie , 't geen , tefi

opzichte van het Raap - en Koolzaad , zeer keil-

nelyk is.
—

a. Dat men zich ook in elk onderfcheideii

deel van ons Vaderland aan die byzondere eigén-

fchap

(tj) L. Stokke i.c, §. 117. p. 73 enz. vergeleken met den

Heer Baster i. c pag, 41 ,42. iiotr ifj, 122, 124.
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fchap Van luchtftreek gewent , en aldaar zo wel als

elders gezond leeft; terWylzich echter de fchiely-

ke verandering van tegenovergeftelde eigenfchap-

pen , in de ongeftelden en zwakken , en die 'er

niet aan gewoon zyn , als vreemden, en die

van de eene pléatfe naar de andere verhuizen
,

niet onverfchillig doet gevoelen. Dit ge-

tuigen de Geneésheerén in de Garnizoen fteden ^

welken doorgaans de meeste ziekten verneemen

ónder Krygslieden , die door verwisfeling der

Garnhoeneuy van drooger naar vogtiger, en van

hooger naar laager,fteden komen ; zelfs op zulke

tyden , wanneer onder hunne ftedelingen geene

wezendlyke, veel min epdemi^ue ziekten plaats

hebben. —
3. Dat de lucht zeer zuiver en doordrin-

gende in de Beverwyk zy , zo dat menfchen ^

die aldaar , vooral uit groote fteden , metter woon
kombn, fomtyds groote moeite hebben , om 'er

zich aan te gevv^ennen , en. wel eens koortfen

krygen ; 't geen waarfchynlyk aan de. hoöge
zeeduineh daar omftreeks is toe te fchryveri.

Stedelingen , bezet met Borstkwaaien v vinden
daar de lucht te zwaar , en krygen fterker aan-

doening. De menfchen zyn 'er wel gemaakt ,

gezond , fterk , vrügtbaar ^ enz. Die te Ber-
gen^ Sckoorl, Camp^ Limmen, Heilo ^ Oesdom
en op dergelyke hooge plaatfen geboren , en toe

hooge jaaren gekomen zyn , en naar een Meer

,

of ftaande water , gaan v/oonen , wankelen in 'c

XVIIL DeeL II begin
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begin in hunne gezondheid. — Vreemdelin-

gen en binnenlanders ondervinden ook duide-

lyk, dat de lacht te Harlingen merkelyk kou-

der is , dan in de meeste , zoo niet aile Hol*
LANDscHE , en in de binnenlandfche piaatfen van

Friesland; waar over zy klaagep , wanneer

zy zich aldaar nederzetten , ofeenigentyd op-

houden : 't welk aan den vryen toegang der zee-

winden , en West ' Noordweste koude ligging

toegefchreven wordt , waar door het geboomte

aan den zeekant der ftad in 't geheel niet, en aan

de landzyde , in den omtrek der ftad, flegts toi:

zekere hoogte opfchieten wil.

CO RO L L ARI A.

I. Uit de byzondere luchtsgefteldheid der

JSfederlanden is dan de eigentlyke oorzaak af te

leiden , van die fchielyke veranderingen , ( §.

XLIV.) in den dampkring, en op de lichaamen

der menfchen , welke nogthans door gewoonte

in gezonden , zonder merkelyk nadeel , kunnen

gedragen worden ; doch in de bovengenoemde

onderwerpen (§. XLIIL Cor, II.) zoowel den

aanwas als het toeneemen hunner kwaaien zeer be-

vorderen : fchoon zy anderzints niet altyd fcha-

den 5 ten zy andere zamenloopende oorzaaken

daar



Geflcldbcïd vcin het Vaderland 'uoortvlocijen. 115

öaar by komen (^). Gelykerwys dit afgeloo-

^en jaar noch verfch bewezen heeft , waarin wel

Ichielyke en tegengeftelde veranderingen hebben

plaats gehad , zonder dac 'er raerkelyke ziekten

op gevolgd zyn.

II. Als een gevolg van de onderfcbeidenë

graaden van warmte en koude in de Zuidelyke

en Nöordelyke Pf^rmc/^;/ enz. zy men, een

aanzien van de voorbehoeding , oplettend , orn

groote veranderingen niet fchielyk of onverfchil-

lig , zonder opzicht op den tyd des jaars , den
zwakken en aandoenlyken aan te raaden.

III. Üit overweegïng van N°. 2. zoude

èene wezentlyke nuttigheid kunnen vloeijen in

het vérwisfelen der Garnizoenen , van welke

de langzaame veranderingen naar de naastgelege-

ne plaatfen ^ wegens de gewoonheid van de by

;

na gelyke lucht en gronden , minder nadeel den
Krygsman toebrengen kunneri , dan wanneer die

van zeer van den anderen verfchillende ^ als van

zoete naar zoute gronden enz. gefchieden.

IV. Ook

(iy) De Hooi^gel. Heer Gaubius deeze bronnen oppe-
rende , lost de zwarigheden , welke daar onvermydelyk uit
moesten voortvloeijen , dus op : „ Nimirum nativitate &
i, confuetudirie durantur corpora ^ ut maligna aera non mo-
5> do innoxie ferant , fed feinel affucfacla vel facilius quoque
M quam mitlorem infolitum. Ipfa inconftantia & frequcns
5, variatio frepe pro remedio efl:, quo vis nociva obtundatur.
j, Magais demum fubuisque mutationibus difficillime refis-^

i, titur.» i.c. §.445-
H %
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IV. Ook dient de kennis der Climatcn , gelyk

zy van groote nuttigheid in de Geneeskunde is

,

wegens de byzondere behandeling der ziekten
,

overeenkomende die byzondere luchtsgefteld-

heid (:r), zoo ook ten opzichte der VereenigdG

JNederlanden , enz. in acht genomen te wor-

den , ten einde de geneezing der ziekten naar

deszelfs byzondere hoedaanigheid in te rigten ,

en niet onverfchiiïig alle genezingen , in andere

Landen gebruikelyk , na te volgen.

Van de Jaargetyden, met opzicht tot f

den Dampkring des Faderlands» .

§. XLV. De Jaargetyden ^ die in de Ne*
.

ëerjanden , door alle de oorzaaken , welke by
j

het Climaat (§. XLIV.) opgenoemd zyn , vee-

Ie veranderingen ondergaan , maaken in de Ne-

derlanden , by de nadering en afwyking der zon-

neftraalen , een yerfchil van by de 20 graden uit.

^— Hier door wordt buiten twyfFel eene groo-

te verandering , zoo wel in Menfchen , Dieren

en het Aardryk , als in den Dampkring zelven ,

voortgebragt. Deeze is uit dien hoofde anders

in den zomer , als in den winter ; in de lente

als

(a;) Confer. F. Hoffmann. Diff. Medka demedendimetbodo

varia pro Climcdum diverföate , Oper. Suppiem. II. p. 544,
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als in den herfst. — Want , in den winter ,

wanneer de oppervlakte van het water bevroren

is, waasfemt 'er byna niets uit dan water alleen:

terwyl andere beginfels, als de zouren de vuur*

deelen ( (i)Aoyt?ov ) , en het aardryk , naauwlyks

uitwaasfemen (j/). Het aardryk worde fomtyds

door de fneeuw als toegefloten en overdekt

,

hoewel zeldzaamer in deeze landen ; zoo dat al

wat van het zelve als dan opgeheven wordt, en-

kel water is. De zoute , olieagtige en aardag-

tige deelen , worden dan in den fchooc der aar-

de bewerkt (geconcentreerd') , aldaar vermenig-

vuldigd , en by een verzameld , of opgehoopt.

Maar wanneer in den voortyd de vogtige warm-
te het aardryk ontbindt , het water ontdooit

,

en alle lichaamen van planten , dieren , men-
fchen , enz. als uit eenen diepen (laap opwekt

,

gaande maakt , en de poren opent en onriluit

,

zoo worden dezelve tot eene fterker uicwaasfe-

ming en uitdamping genoopt ; en de lucht , die

des winters behalven water weinig vreemds be-

vatte , maar de zuiverde was van het garscfche

jaar, zoo dra de geflooten planten en dieren enz,

cnc-

(y) Dit is te verflaan van vriezende Winters, en niet zoo
zeer van opene , want vermits de d..mpkring dan zwaaMer
is, kan zy meerder dampen en uitwaaslemingen behouden,
"

—

-In den winter is de dampkring; k(;ua , dikker en'z>\ aar-
der in dit land ; derhalven zA des winters eene groote me-
nigte van dampen en uitwaasfemingen hangen blyven , en dan
ook aanleiding tot ziekten uit belette doorwaasfeming . 'j.ï

<'|'T;>.7;>i£' der Vilten gseven.
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ontluiken, met aitvvaasfemingen vervuld (2;),
welke aanleiding tot de algemeen doorgaande

ziekeen geeven , die in den winter by aanhou-

dende vorst geheel ophielden.

§. XLVI. Wat uitwerking nu deeze ver-

fchillende luchtsgejfteldheid, ten opzichte van de

byzonderè jaargetyden , op de Ziekten zelve^

hebbe , kan men , in de beneden aangehaalde

plaatfen Qa) 9 omllandig nazien. — Men is

wel overal en ten allen tyde aan ziekten onder-

hevig , maar men wordt zelden zoo door ziek-

ten aangetast , als in den voor en natyd , wan-

neer de lucht met dampen en uitv/aasferningen

vervuld is. En vermits die in deeze landen

,

2:00 veel in aart en natuur van eikanderen ver-

fchillen, zoo zyn de ziekten, naar het verfchil,

behalven de gewoone verfcheidenheid van het

voor- en najaar , overeenkoaiftig den byzonde-

ren Spritus Reèiof(lj)y of reukgevenden geest

dier

( 2 ) Confcr. H. Boerhaave ElemeiH^ CkemU , Tom. I.

pag. 498. . .

(a) HiPPOCRATES Lih. Aphorismor III. Aphorism. 20— 24.

r Celsüs Lib. \{. cap. i. F. Hoffmann Part. III.

^ap. VII. §. XX. feq. Tom. I. pag. 266» 'Ut & Üpenm Supplem.

11. DilTert. ds ams intempcris muitorum morborum cauja, g. xiv ^

XVIII. pag. 433. cum H. Boerhaave Aphorism. de cogn. ^-^

cur.morh. §.747,748. Ut & G. 3. VAN SvviETEN Commentar.

Tom. II. pag. 507 -510. &c.
(ö) Wat men door den Spiritus Reüor te verflaan hebbe ,

js af te neemen uit H. Boerhaave Eiem. Cbemice, Tom. I. p.

324. 4S4. MusscHENSRüEK Begiiizels enz. §-1490. n. i-iS.
pag. 731. en Stokke ovar d'i kivynsrJ^ Zï^ktsn d^r N;iikrlaf>

iaiy \. 171-1^9,.
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dier uicwaasfemingen , en de byzondere eigen*

fchappen der lucht hier op werkende , insgelyks

van den anderen onderfcheiden. — De herfst

is doorgaans koud en vogtig , aan veele veran-

deringen , by de koele avond- en nagtftonden

,

onderworpen , van C e l s u s en de ouden zeer

wel aangemerkt (c) : want niet tegenftaande de

ziekten op alle tyden van het jaar ontftaan kon-

nen , zoo vallen nogthans.de meeste in den

herfst voor , naardien het als dan op den middag

warm , en des nagts en des morgens , zoo wel

als des avonds , koud is ; waar door de lichaa-

men , wegens de middagwarmte worden ontflo-

ten , en Ichielyk koude vatten : want de lichaa-

men der menfchen en der dieren , benevens het

aardryk , als dan nog JDlyvende uitwaasfemen ,

wordt

(5) ,,— Autumnus plurimos opprimit. Nam fere me*
5, ridianis temporibus calor : nodurnis atque matutinis , li-

„ mulque etiam vespertinis, frigus eft. Corpus ergo & aifla-

3, te , & fubinde meridianis caloribus relaxatum , rubito fri-

y, gore excipitur. Sed ut eo tempore id maxime fit , fic

„ quandoque evenit noxium eft." Lihr. cicato , loco citaio
, p.

42. • En Hip PO CR AT ES hadt , wegens de gelyk-

heid der aandoeningen , welke de wormen des avonds met
die in den herfst hebben , den avond by deezea vergeleken

,

zeggende : „ Lumbrici tenues afcarides dictl , vespere

„ maxime , cui analogia quodammodo reipondef autumnus ,

y, infeftant. " Lib. de morb. vuig. II. vergeieRen met Lib. VI.

n. 15. in welke plaatfen Galenus de vervvisfeling der jaar-

getyden geheel op de veranderingen van den dag ea van den
nagt tücpas't : „ Diem naraqae^toti anno proportione res-

i».,pondere cenfet ^ ut matutino tempori ver fimüe fit, meri-

s* diëi seftas, vesperi autumnus , noóti hyems." in Lib. IL
tl: morb.vul^. Comm. I. clafielll. Fol. J57. n. 15. G,

H4



1 20 Fan de Ziekten , welken uit de Natmirlyke

wordt deeze uiÊwaasfetning , by den vallenden

avond , door de hangende dampen , welken 'm

deeze laage landen menigvuldig zyn ( §. XLIV.)
en niet altoos jcunnen opklimmen , verminderd ;

en onze Hchaamen door dezelven aangedaan ;

weshalven de gefchiktheid tot het voortbrengen

van ziekten in den herfst ruim zoo vrugtbaar zyn

moet. — Dit verfchil van den dag , zoo wei

in de jaargetyden als in het Clmaat ( §.XL1V.)
gelegen , heeft dan4iiet alleen zyne betrekking

tot den meerderen of minderen graad van kou-

de ; maar yoornaamentlyk tot de doorwaasfemin-'

gen 5 aan veele veranderingen in de vervvisfeling

van den avond en den morgen , den nagt en.

den dag, onderworpen (^): welke veranderin-

gen 5 offchoon zy niet fchynen gevoeld te wor-

den, nogthans zoo wezendlyk zyn, dat de dier-

lyke lichaamen , 't zy die in de vrye lucht ver-

feeeren , ofte zich in hunne fchuilhoeken , ftal-

i^n of huizen ophouden , de uitwerkingen daa::

van 5

(fi) Con.t'. I-I. I^oï:!iiiaa"ve EUm. Chcm. p. 150. -—- Sang-,

TORiüs en J. DE Gorter, hebben waargenomen, ciat meu van
<^en herfst- tot den winter- zonneftrind rriinder dan een pond
Uitwaasfeiut , Med. Statica , Lib. I: cap. I. & fl'^ Perfpïrationc

injenfihili ^ Aphor. Lxxxi. pag. 365. Yan welke de waarnee-.

min.2;en des laatstgenoemden Hoogleeraars , die dit ftuk voor-

de Nederlanden met zoo veel vlyt en arbeid een reeks van

jaaren oaderzogt, en daaraan zoo veel lichts byge^et heeft ,

wel van nader by mag doorbladerd worden. Daar intusfcheri

de. Nedcrlandfche Leezer genoegzaam licht by de Heeren
$T0Kin: l. c, §,. 150, 151. eii JBaster /. c. pa^. 41, -^2, 470
omtrent het betoogde ontfaiigeii kan» ' "
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van , zelfs op de bedden gewaar worden ( §,

XXXVII. 2. b. XLII. 9. &XLIIIO; welke zoo

Vi3el te gevoeliger treffen , naar dat 7^ zwakker

lichaamen aandoen ; of door haare verwisfelingea

meer van den anderen verfchillen,

§. XL VIL Agtervolgens deeze onder^

feheïdene bewerking op de lichaamen der men-
fchen enz. (§. XLV.) , naar de verfchiÜendQ

luchtsgefteldheid , en de eigenfchappen , welke

haar verzeilen , zyn dan de ziekten , naar de on?

derfcheidene jaargetyden , welke in deeze lan-

den doorgaans worden waargenoinen , in het al-

gemeen : MorH injUmmatofii S catarrl^aks ;

Febres rhmnAtk<^ , intermittentes , remittentes

cum apparatu primamm viamm ; gelyk meede,

Synocht Jimplices ^ putriL^. — Waar om-
trent men aan te merken hebbe , dat de ziektere

van het Vadeflmd , enz. tot de verfchillende,

jaargetyden behoorende , zoo wel hier als elders
3,

haaren voornaamen grond hebben in de verfchil-

lende Zonneftanden QSolfiitia')^ naar welken

de graad der ziekten veelal evenredig is met de

warmte van den voorgaanden zomer ; gelyk de
ziekten van het voorjaar door de koude van den
winter bepaald worden (^), En vermids het;

van algemeene bevinding is , dat men federt een
gQruimen tyd yeel laatér voorjaaren, of langdau-

riger

. ) H. D. Gaubu Inftit, fathoL Med, §, 248.
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riger koude en vorst gehad hebbe , als wel iii

vorige tyden ; zodanig , dat 'er dikwyls in de
maanden April en JVIey nog zeer koude dagen

en nagten^ met vorsc en fchraale noorde en ops-

te winden verzeld , gevoeld werden ; zoo heeft

dit ook een merkelyk verfchil in de ziekten van

het voorjaar gegeven. Vogrige en zeer zagte

winters maken nogthans akyd eenige uitzonde-

ring in het laatfte geval , en geven gelegenheid

tot voortbrenging der ziekten , welke (§. XLIL
j. ) reeds opgenoemd zyn. —

•

I. De JVinter is de eigen tyd der Tnflam-

fnatien^ welke voorvallen, wanneer de menfchen

de koude fchroomende , zich niet zoo zeer uit-

^wendig dekken , als inwendig met fpyzen en

heete dranken verwarmen , de circulatie des

bloeds aanzetten, en de uitwaasfeming vermeer-

deren ; en zich als dan aan den tocht of koude

lucht , zonder genoegzaame beweging blootftel-

len ; waar door de uitwaasfeming dan fchielyk

ophoudt ; en derzelver ftofFe met het bloed als

naar binnen gedreven wordt ; terwyl de huid ,

door de koude geprikkeld , zich te zatnen trekt

;

waar door catarrhi ^ zinkingen, zoo gewoone

verkouwdheden , als met hoest verzeld , ont-

Öaan , die niet anders zyn , dan ligte roosagtige

pntftekingen van de membrana Schjideriana , of

^land'ul^ tracheaks en pihnonales (het vlies,

d:'.r van binnen de neus , enz. bekleedt, als me-

dQ i^ kliertjes van de liichtpyp en der longen )

;

en
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5

en uit dezelfde oorzaak insgelj^ks Pleuritides ,

TeripneimoniiB , liheumatismi , en andere Ee^

hres inflammatari^ voortkomen, Terwyl Jlpa-

j)lexi<e S mortes jubitanea , Beroerten en (chie-

lyke of haastige dood , in dien tyd voorvallen ;

en niet min getnakkelyk uit de gezegde oorzaaken

af te nemen zyn. — Ook behooren tot den
winter veele ziekten

,
gefprooten uit niec wel *ge-

nezene najaarsziekten : gelyk de Bydropes^ wa-

terzugt, Afthmata, benaauwde borst, en ande-

re 5 die van verftopte ingewanden haaren oor-

fprong hebben.

2. Het Voorjaar is debloeityd der Tcrtia-^

n£ vernahs^ welke doorgaans zich zelve genee-

zen 5 en door welke de natuur poogt eenige ver-

ftoppingen (veel ligt ïn cerebello') los te 'maa-

ken 5 of zekere zuiveringen in deszelfs aflchei-

dend fap te verrigten : waarom zy gevoeglyk

faliitares ( heilzaam ) genoemd kunnen worden,
-— Alsdan vallen ook byzonderde Peripneumo-

fiice noth£ , TIcemoptois met derzelver gevolg ,

de Phthijès , benevens I8fm en Diarrhoe^ ,

^Is zoo veele bewyzen van de poogingen der na-

tuure voor , om zich te ontlasten van het over-

tollig bloed en vogten , door het zwaarder win-

tervoedfel opgezameld , ep zich door de eerfte

warmte uitzettende.

3. De Zomer is veelal de gezondile ; en
behalven de Teeringagtigen en andere kwynen-
den, z^n'er weinig zieken; ondertusfchen woi-

'

dea
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4en die geenen , die volfappig zyn , en in de

Lente geene ontlasting noch ziekeen . die hea
ontledigden , gehad hebben , maar eecende en
drinkende gebleven zyn , niet zelden door ee-

ne fchielyke Beroerte uit het leven gerukt , wel-

ke door eene bersting van een bloedvat in de

hersfenen ontftaat , even als in de koude des

winters gefchiedt ; doch aan tegenftrydige uiter^*

lyke oorzaaken is toe te fchryven : vermits da

gantfche majfa'vm het bloed als nu, door de

warmte wordt uitgezet , en vlugger geworden

zynde , in meerder volumen , ofte uitgebreid-

heid, naar het hoofd wordt gedreeven; daar des

winters de koude het bloed naar binnen jaagt ,

en de tedere vaatjes der hersfenen , welke dee--

ze meerder kragc niet vveerftaan kunnen , bers-

ten. In beide gevallen heeft eene volbloedig-

heid of veelfappigheid plaats , 't zy die voLtrekc

tot de veelheid der vogten , of betrekkeiyk toe

4e vernaauwing der vaten gebragt wordt. üe
eene wordt Plethora abfoluta ; de andere Res^

p&iva genoemd. Wanneer de Zomers echter

heet zyn , vallen niet zelden Febres ardentes

m Chaiera voor.

4. Ondertusfchen is het Najaar eigentlyk

de oogst der krankheden ( §. XLVL ) , wier

zaaden in den zomer geftrooid zyn ; overtref-

fende alle de faifoenen in vrugtbaarheid
,
geven-

de jaarlyks lertiuns fimplices S dupltees
,
Qiiar^

H^jic^ , Febres remmmtes , Febres abdomwales
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^hiliofa^ ook ISieri^ CoïicdB ^ alvi profluvia ;

te hardnekkiger en van kwaader toevallen ver-

7.e]d , naar maate de voorafgaande zomer meer-

der en langduariger hetce gegeeven hebbe. Het

zy dat het bloed, het welk geduurende de

warmte zynen loop naar de binnendeelen ge-

had heeft , en door te fterker uitwaasfeming ge-

tioeg ontlast wierdt , om de ingewanden niet te

beledigen , nu door de eerfte verandering der

guurder morgen- en avondftonden , derwaarts

vlugt ; en door het dagelykfch voedfel nog ver-

meerdert : terwyl de ontlasting door de huid ver-

mmderd , de ingewanden bezwaard , en in hun-

ne werkingen vertraagd worden , die de gevoe-

lige natuur dus prikkelende gaande maaken, om^
vol wanorder, zich te ontllaan van het geen haar

belast ; naar welke de verwekte toevallen ver-

feheiden zyn moeten , naar de verfcheidenheid

der meest aangedaane deelen , en het overwigt

der ftofFen in de maj]a van het bloed. Het zy

dat de voorgegaane warmte , eensdeels alle de

vogten tot neigende verrotting gebragt hebbe ,

en anderdeels ook meer bekwaame ftofFen daar

toe in de eerfte wegen hebbe doen voortkomen;

waar door het bloed met fcherper ftofFen uit het

Syjfema ven^ portarum daar onder gebragt , be^

xwangerd wordt ;
' waar uit de motus inteflinus

(inwendige beweging) vermeerderd wordt ; en

de daar uit voortkomende hitte , by gebrek van

doortogt door de onzigtbaare uitwaasfeming , tot

zoo
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ZOO verre aangroeit , dat zy de koorts , die zel-

den goedaartig zyn kan , maar naar gelang van
de broeijende eigenfchap der lucht , en den aart

der medewerlcende oorzaaken , (boven reeds

meermalen genoemd , en beneden by de Gron-
den en Wateren enz. nog nader te befchouwen)
heviger werken moet.

§. XLVIII. Deeze ziekten zyn het , die

gewoonlyk de onderfcheiden jaargetyden volgen

;

en uit de natuurlyke gefteldheid van het Vader-

land voortvloeijen. Terwyl andere Epidemqué
ziekten , welke eené niet altyd tegenwoordige

oorzaak of befraetting nodig hebben j tot dit ar-

tikel en de opgegevene vraage niet fchynen te

behooren : hoewel men , voor zoo verre die be-

trekking hebben op de laage gronden , de over-

ftroomingen^ en de naby gelegenheid der landen

aan anderen, enz. uit de medegedeelde bmgten
ook niet ongemerkt zal kunnen voorbygaan. —

-

Alleenlyk is hier nog aan te merken , dat de
ziekten , welke hier als gewoone zyn opgege-

ven , die wetten niet zoo houden , zonder de-

2:elve immer te overfchryden , vermits men ook
in alle jaargetyden zulke ziekten vindt , welkö

tot andere faizoenen behooren , met de waarnee-

tningen van Hippocrates, en die van alle tyden

ten vollen overeenftemmende. Het geen by-

zonder eigen is aan de tusfchenkomende najaars-

koortfen, Fdrcs intermittentes autumnales : voor-

naa-
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naamentlyk de derdendagfche quSrtma , die

niet zelden in den winter te duchten is , zynde

wel de hartnekkigfte , veelal voortkomende uiè

tegengegaane herfstkoortfen.

C O R O L L A R I A.

I. Offchoon de ziekten der jaargetyden van

algemeene waarneemingen zyn, door Hippo-
CRATES zoo nauwkeurig befchreven ; endoor

Cel sus zoo meesterlyk aangevuld (§. XLVL
not a. ) , dat 'er bezwaarlyk iets nieuws , ten

aanzien van het algemeene , is by te voegen ;

zoo zyn dezelve , om de verfchillende lands en

luchtsgeftelteniffen (§. XLIV.), in deeze lan-

den zeer verfchillende.

II. Van dezelfde waarde zyn die der voor-

naame zonneftanden , dewelke om den aart der

ziekten in deeze landen, als Morbi catarrhales^

rheumatici & arthritici , op die tyden zeer ge-

meen zyn 5 door de fchielyke veranderingen ^

welke dan dikwyls plaats hebben.

III. Om welke rede (I. en II), en om de

koelder en laater voorjaaren (§. XLVI il. 4.) ,

de regel van Celsus niet altoos kan door-

gaan (ƒ) 5 te weeten : dat de Lente de gezond-

fis

C/) >9 IgitLir faluberrlmiim ver ell : proxime deinde ab hoc
^, hyems : periculofior arftas , autumnus longe pedculosfis-
„ umus." /. c. pag. 4a.
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pé zy , daar aan volgende de Winter
, gevaar-

ivker de Zomer , allergevaarlyht de Herfst.
Vermits de meeste menfchen doorgaans in deezö
landen in het voorjaar en in de lente fterven

,

gelyk een ieder uit de fterflysten van 'sHagê
zien kan ; en was men van ruimer voorraad iri

deezen voorzien , zoo zoude dit , buiten epide-

fniqiie ziekten , den raeesten tyd blyken ^ eü
de gezondfte maanden veelal die van den zomer
zyn ; zoo zelfs , dat die van J^u/y , Augustus
en O&oher, voor de Teeringen in 'sHage (gj,
de minst fchadelyke bevonden worden.

IV. Offchóon het annus clima&ericus tot

èlk byzonder menfch betrekkelyk zy , en in ee-

rien gezonden geneeskundigen zin kan verklaard

worden ( h^ , zoo leeren nogthans fommige

tvaarneemingen , dat het i o. jaar de meeste of

het grootfte aantal der dooden verfchaft heb-

be(0-

V. Dat 5 uit overweging vati den aart der

meeste ziekten , uit de verwisfeling der jaarge'-

tyden , in betrekking van de lucht en den damp-

kring aangemerkt , dezelve veelal tot de belem-

mer-

Cg') yetzaitieling van naamvkmrige Lpten ^ enz. §• XCVIÏI.

(ib) Conf. F. HoFFMANN de anmrum clmaaericorum ratiomli

medica explicatime , Tom. V. pag. 89.

(») Verzameling nan naaimkcurige Lysten , enz. §. XXVIL
pag. 13-
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öerde onzigtbaare uitwaasfeming , uitzetting der

Vógten , en ontaarting derzelven , uit berooving

van hunne edelfte vermogens , of bezwange-
ring met nadeelige en fchadelyke enz. te bren-

gen zyn.

VI. Alhoewel de ziekten der jaargetyden

,

naar de onderfcheidene land- en luchts-geftelte-^

niffe , en den daar uit ontftaanden eigen damp-
kring , doorgaans van eenen algemeenen aart

zyn : zoo zyn zy nogthans naar de byzondere

landen , fteden en plaatfen merkelyk van den
anderen verfchillende.

Onderfcheidene Bertgten aangaande d&

Ziekten der Jaargetyden.

§. XLIX. Alhoewel ik deeze lyst in eéneti

zamengetrokken zin zoude kunnen mededeelen

;

gelykerwys ( §. XIII - XVII. ) hier reeds eene

proeve van gegeven is , zoo fchynt het , om
het zonderling belang , ten aanzien van het on-

derfcheidene iii elke byzondere plaatfe te on-

derkennen , niet ondienftigte zyn, dat men de

berigten vaii de verfchillende plaatfen des Vader-

lands 5 agtervolgens de gemaakte verdeeling \
alhier volgen laate.

XVm. Deel I Be^
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JSeripen van de Ziekten , in de onder*

fcheiden Jaargetyden , in de Lan-

den van den Helius.

§. L. De Ziekten , welke men des win-

ters in de fteden en knden van den Helius ( §.

XV. not. ^. I. ) heeft , zyn zulke , als overal

door koude en belette doorwaasfeming ontfcaan ;

hoedanige zyn Verkoudheden, Fleuritides^ Pe^

fipneumoni^ vem^noth^e^ Angin<^\ en voor-

Jiaamentlyk Rheumatismi ^ Koortfen enz.

I. Is de Winter evenmaatig en zagt, zon-

der merkelyke fchielyke verandering in het.te-

genovergeftelde , dan zyn 'er doorgaans weinig

zieken te Middelburg. — Heefc men natte

koude winters met veel mist , welke men echter

te Middelburg en in gantfch Zeeland nimmer
zo zwaar noch zoo langduurig verneemt , dan

in Holland, dan regeeren 'er veele Pe-
ripneumonis ^ cum vel [me Pleuritide. Valt

echter de vorst fchielyk in met een zeerftrengen

Noordoosten wind , zyn de Pteuritides ^ Angi*

na inflammatori^ zeer gemeen : ja, het is my,
fchreef de Heer [E, P. van Visvlïet] , in den-

winter van het jaar 1768. gebeurd , dat4k in 3
dagen 1 5 diergelyke lyders kreeg , waar van ik

binnen den 4. dag reeds vier verloor , en nog-

thans was ik niet van de ongelukkigften myner
me-
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1

medebroederen. — De waarneemingen van

Vlisfmgen.ym den jaare 1768. geven de zelf-

de ziekten , by deeze byzondere genoemde
luchtsgefteldheid op Qky „ De Heelmeesters

5, getuigden zoo veele aderlaatingen in "January

„ verrigt te hebben , dat onder hen reeds be-

„ jaarde mannen niet heugden, in veele jaaren

^

5, in zoo korten tyd , zoo veele gedaan te heb-

>, ben ;
-— veele bejaarde lieden ftierven aan

5, beroerten. Die herftelden 9 behielden eene

35 lammigheid aan de een of andere zyde. Dé
3, voornaamfte ziekten zyn geweest zinkingen ,

5, moeilyke hoesten, ontfteekingén van het rib-

^, benvlies en der longen 3 " enz.

2i De Angin.^ caiarrhaks komen in hot

p^oorjaar dikwyls voor te Ziertkzee ( l). In-

zonderheid heeft men in het voorjaar van 1771.
veele Peripneumonis en Verkoudheden gehad.— In het voorjaar ziet men doorgaans met he£

begin van April , tot op het laatst van Juiy ,

Febres vernales , tertiance fimpUces S duplices ,

ook Febres ephemer^ gra?.feerén , welke meer of

min frequefit zyn , na dat 'er veel of weinig

Ooste winden waaijen 3 want die ivaaijende, zo

zy

(i) Verhanddii:§eïi ultgegercen dcQr het Zscuwfch Gmeotfchap

te Vlisfi^igen , I. Deel, pag. Ó25 feq.

(/-) [De Heer Baster heoft my kort voor zyn Eds. dood
nog een tafeltje- van weerkundige waarneemingeujaaf en toe-

komen , waarop de ziekten te Zierikzs^ van dien tyd teffer.s

genoteerd ftaan. Zie B^lage B.^
I z
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zy maar niet al te vinnig zyn , werden de mees-

ten alhier als dan weggevaagd , zelfs in alle jaar-

getyden.

3. In drooge en heets Zomers beginnen

reeds met Augustus de Febres auttimnales bilio*

[s , continudB remittentes. * — Dit zelfde be-

rigt men van Zuidbeveland, alwaar in deftad

Goes , in het najaar dikwyls de zoogenoemde Gal-

koortfen, meer op heete en drooge ^ dan op vog-

tige zomers volgen ; en van den zelfden aart zyn

in de ftad, als op het land. In het jaar 177 1.

waren 'er tot verwondering
, geduurende den

kouden zomer , en natten herfst , weinig Gai-

koortfen , of Febres intetmittentes te Zienkzee

geweest : — van gelyken werden die weinig

in het Eiland van 2 holen op dat jaar gevonden ;

en die 'er waren , werden fpoedig door een vo-

fnitiv herfteld. — Geduurende den zomer van

het jaar i77i* had men ook geen de minfte zie-

ken in de Wilmflad en het gantfche omliggende

land befpeurd.

4. In de maand van O&ober beginnen ge-

woonlyk de Febres quarian^ , welke zelden ^

wanneer die wel behandeld worden , langduurig

zyn : ten zy dezelve gevolgen zyn van een

kwaaden levensregel , na eene voorafgaande Gal-

ziekte ; gelyk maar al te dikwyls gebeurt, —
Hoe meer water 'er valt, hoe minder zieken 'er

zyn , ( Cödteris paribus
,
) vooral in het najaar

;

"t geen men rekent reeds van half Augustus toe

half
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half November te gefchieden : want zocymen na

drooge , doch koele zomers natte en opene win-

ters hebbe , zyn de Morbi catarrhales , Feri*

pneumonie , AngindS maligne , zeer frequent.

Hoe minder 'Fehres aiitumnales hiUo[(t , of zoo-

genaamde Galziekten men in het najaar in Zee-
land heeft , hoe meerder Febres putridde 'm

den voorwinter hier grasfeeren , in welke de

Foientia animata de allerverfchrikkelykfte toe-

vallen verwekken C/^O* Want hoe natter jaa;

ren , hoe meer Infè&en en dus ook hoe meer

wormen. Ja het is een gemeen fpreekwoord

geworden : veel vliegen weinig zieken.

§. LI. In het eiland van Thokn zyn de

ziekten van den zelfden aart; als in het voorjaar

uit belette doorwaasfeming ontftaande. -- In

den zomer zyn 'er weinig zieken , en dan nog

meest huidkwaalen, als herpes ^ [cahies enz. —
In den herfst Galkoortfen ; waar van 'c eene jaar-

fiiizoen zeer onderfcheiden is van het andere : by

heete zomers zyn dezelve hier ook algemeen en

moeijelyker te genezen , duurende dan wel tot

in November; wanneer men meest dubbelde an-'

derdagfche koortfen heeft , die dan meest den

ganfchen winter kwellen. -

—

C_m) [De Heer van Visvltet heeft my in eer/ brief zoo-
r:?.nig eene epidemie medegedeeld , welke ia 17Ö9. 2;eei: \z.^\

•^oede aanréchte.l
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§. LIL In het eiland van Overflacqué heef:

dezelve rede plaats Qn). In de WUmfiad

^

hier tegen over gelegen , heeft men in het voor-

jaar Febres tertianie^ Fleurmdes ^ Feripieumo-

<;i) Confcr. J. J. van den Bosch lih. citat» in welk werk-'
je men eene doorgaande befchryving van drie agtereen vol-
gende jaaren vindt. -— De Peripncumonics nothce fchynen al-

thans zeer gemeen aldaar te zyn in het voor- en fomtyds in
het najaar. —

—

[I^y het overgeven myner Verhandeling, durvde Tk weinig
"byzonderheden van dit volkryk Eiland en dat van Goedersde
melden , of myne waarneemingen zoo dikwerf aanhaalen als

anders wel nodig was ; om niet bekend te worden : hierom heb ik
fpaarzaam en altoos in de::i derden Perfoon daar van gefproken,
daar ik in tegendeel den arbeid van anderen zoo mildelyk
voortbragt : 't geen ik van gelyke wegens de opgave! van,

'sHage wilde in acht genomen hebben , om dit zelve aldaar
jiiet te herhaalcn, In deeze Hiftoria Epidemica &c. te
Leiden by S. en J. Luchtmans gedrukt , komt Cap. ï.

J.
xi-xvi. pag. i-iö. eendriejaarig beloop der ziekten veor

,

welke in beide de genoemde Eilanden hebben plaats gehad
;

dewelke, offcboon die met wormen verzeld gingen, hun we-
zen daarom niet veranderden. —

—

In het byzonder kan ik melden , dat ik geduurende elf jaa-

ren , in welken ik een bloeijende pradyk aldaar geoeffend
liebbe , maar eenmaal petcckim met miliaria gezien "hebbe in
èene Dame , die van de Wilmfiad naar Sommelsdyk gekomen
%vas om haare Moeder te zien , en denkelyk uit die plaats het
iniet hadde mede gebragt : welk geval ik, in alle zyne om-
jflandigheden

, p. TII-120. befchreven hebbe. —— De Rot-
Ivoortien werden door geene petechien agtervolgd , en waren
iKCt befmettelyk

, p, 53. In weinigen hebbe ik de mi-
liaria riibra gezien, en zoo myn geheugen niet mist, maar
eenmaal egt. Zoo dat die ziekten, welke in het artikel van iVy-

^negen enz. ftaan te volgen
,
geduurende myn verblyf op die

Eilanden , aldaar onbekend waren . Voorleden jaar heb
ik gehoord , dat foortgelyke Koortfen zich te Ooltgensplaat

hadden geopenbaard , en vcele menfchen hadden aangetast ;

waar van ik geen omHandig bcrigt mcdedeelen kan. Men
bloemde die even als in OyEiiYssEi (§. Vlll. } do Brandzïekte^
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nï£ Sc. 5 in liet najaar Febres remittentes bilio'

JcS ^ Diarrlmce &c, ; waar by [de Heer Dr*

W' VAN Noor T 3 aanmerkt geobferveerd te

heb-

*—* Verder kan ik wegens Dirksland melden , idat de Pleuris

tides , welke ik pag. 16. aangeftipt hebbe, eene groote flag»

ring onder de bewooners van dat Dorp hebben aangeregt
; ge-

lykerwys uit de doodlyst in de Belagen lett. I. blykt, 't geen
voor een dorp zeer aanmerkelyk is. De rede 'n , buiten de
geene die ik aldaar opgegeven hebbe j niet gemakkelyk te

verklaaren. Ik kan alleen melden , dat dit Eiland geen boo-
inen op de dyken heeft , en de groote Dirklandfchc polder
zeer open , en met de voorliggende polders naby de Zee
enz. ligt ; maar dit bebben andere polders met deeze gemeen.
'-— Voor het overige my op de verdere byzonderheden in

de Verhandeling zelve verlatende , ftappe ik , om alle onn'o-

dige uitvvydingen te vermyden , hier van af; met een woord
alleen aanwyzende , dat over de ziekten van deeze afdee-

Ünge verfcheiden nuttige zaaken voorkomen by Lcvinüs
L E M N I u s de Occultis natura miraculis , een 'Aierikzeenaar. Ja-
coB Smeürs, een Axelenaar ^ fchreef een Traftaatje over de
Koortfen te Middelburg 1685. gedrukt, in het welk buiten het
Cartefiaanjche leerHelfel , weinig byzonders over de ziekten

van 'Staats -Vlaanderen voorkomt ; hoeweide genezing
beneden ter haarer plaatfe met lof zal vermeld worden. No^
is 'er een Traclaarje van Jacob van der Gragt, over
de Vlaanijcbe en Zeeuwfche Koortfen. ...... \^an beter za*

inenftel is de Verhandeling van de jaarlyks in den nazomer bier tg

lande (te Middelburg in Zeeland) in zwang gaande ziekte , be

.

kend onder den naam van Galz[Ekte , door wylen de Heer Dr.
Stokke, te Utrecht 1742. gedrukt , 't geen uitverkogtzynde,
wel met een tweeden druk mogt vereerd worden. Ook 'heeft

de Heer P. de W.lnd van deeze ziekte in de Nederlandfche
Vertaaling van J_, Lind, 'Jn Effay on Difeafes incidental to

Europians in hot cllmates , ixjith the methcd of preventing their fatal

fonfi'qiiences , &c. London. J768. verflag gedaan , waar van ik

de vertaaling uit Supplement. III. fecundce Decadis Commentarii de

rebus in fcientia naturali ^ medicina geftis .,
pag. 405. alzo my

dit werkje zelf niet voorgekomen is, mededeele : in welk hy
dezelve befchryft

, „ als eene ziekte, welke zich jaarlyks
,

liy h'vit be^in van é^w herfst^ vooral na heQ.e Zomers
,
ge-

I 4 woon-
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hebben
3»
geduurende een reeics van 22 jaaren

,

^at de lichaamen aldaar beftand zyn , om koud

woonlyk als eene aanhoudende l^oorts , m?t galagtige brakin-
^en 5 yertoont ,* na den derden of vierden dag in eene dub-
belde anderendagfche koorts verandel-t , de inwoonders om-
trent den 14. dag verlaat\, den vreemdelingen langer kwel-
lende : dat de Dyfenterien deeze epidemie vervangen', en de
gefchiktlieid tbt deeze ziekte op het einde van Ödóber zag-
ter wordt , ten zy die gecncn , die voormaals aan de koorts
liebben ziek geweest , Ibmtyds door eene eenvoudige ande-
iendagfche , maar van eenen zagteren aart , worden aange-
daan. De Galkoortfen worden door eqa braakmiddel in den
"beginne toegediend, en naderhand dóór verkoelende middelen
Best geneczen ; de andei-endagfche koortfen daarentegen ver-
eisfchen op het einde van OSober volftrekt den cortex Peru-
vianus,^* De Heer Pringle heeft in het ï. en VII. Hoofd-
deel van zyne Legerziekten enz. gewag gemaakt van de gele-
genheid en ziekten van Sluis in Vlaanderen y Walcheren, Nieuw*
land , Zuidbeveland en ^Bergen op den Koom enz. Ook is 'er ee«
ne DiJJertatie tè Altorf gedrukt , de Febre Zcelandica; welke ik
3ia veel moeite niet heb kunnen magtig worden. —— Ge-
lykerwys men in beteerde Deel der Verhmd. van het Zecmvs
Genootjchap de ziekten van een gantfch jaar , te weten lyö?,
jbefchreven vindt : waar mede men wel hadde mogen voort-
gaan , en den gevallen' regen blyven waarneemen ', die beido
in de volgende waarneemingen agtergelaaten zyn. En einde-
lyk in het jongfte XVI. Deels 2. ituk der Verhandelingen
tleezer Maatfchappye ,^^ JVaarneemingen over het beloop , en de
genees'ivyze van de votrgekome Ziekten van zyn Hoogbeids RegimenP
Orange Gelderland, geduurende deszelfs garnizoen tè

Sluis in Vlaanderen , beginnende met April 1773. tot bet einde

vm April I774. waar ngter eene Verhandeling over de Voorhehoe-

ding ; door Jacob Dachs, Chirnrgyn major van bet tweede
Batailion van het voorfcbreve Regiment,' pag. 'i 17 -220. -—

•.

De Heer J. Veirac , myn opvolger te Sommelsdyk en het.
Eiland van Overftacqiié ^ thans Med. Do&or te Rotterdam , ea.
Lid van het Bataafsch Genootjchap der Proefondervincielyke iVys*
legeerte aldaar , heeft in het eerfte Deel dier Verhandelingen

,
pag- 433 en verv. eena doorgaande Gal- of Kwylkoorts , vvelk^
in het jaar 176» en 1769. door zyn ïld. ui het zelve is waar-
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m vogtig weder , zonder de minfte ziekte , te

kunnen weêrftaan. —

genomen, befchreven, en tegcreeder medegedeeld ; omdat,
zoo veel aan Hem bewust was, geen geneeskundig Schryver,

tot heden toe , daar van gewag gemaakt hadde : waar om-
trent ik , v/egens de kortheid van dir.' befteïc , alleen aan tes

merken hebbe , dat zoo verre my toefchynt , dit de zelfde

foort van Koorts geweest zy , welke in myne Hifloria Epide^

mica enz. van dat Eiland , Cap. III. Seöt. IV. §, lxi-lxii;,

pag. 241-245. voorl?:Qmt , en onder de gedaante vaneene
Febris catarrbalis biliofa , rbeumatica en nervea, by ondcrfcheij-

dene tyden in het jaar 1761 en 1762. zich opdeed ; en door
gantCch Europa gevoeld , en van veelen waargenomen en be-
fchre^rén is t en dat boven dien de kwyling gantfch geen on-
gewoon , maar een gewoon vcrfchynfel in die foort van Mor^
hi catarrhales is : waarom ik my alleen vergenoegd hebbe

,

( deeze ziekte als bekend vooronderilellende ) J. Ball
,

^9e monkrn praBice ef Pbyfic ; en de rerenfis daar van in de Com-r

mentarii de rebus in fcientia naPurali c^ medicina geftis , VoL X,
jvirt. II. pag. 255. uit }. HüXHAAi aantehaalen. En nopens
de Sali'üatie my dus uit te drukken : D2 Salivts vero. copiofiori

in fine morbl njfluJGU , diitque aliquando protraBo
, fczpe fapius dubi^

tavi , ittrim vermium fymptnma , num vero critïcè morbiim folvens'

eonfideraiidus effet ;
quamyis nequaquam obfim ,

quo minus 'tandem

criticè pkrumqu3 in Jïmilibiis cafibus evenire pojje eredam
, p. 242,

Het eerfte voorbeeld , dat ik hier van §. LXII. p. 243^
aangehaald heb , was de Predikant ten dien tyde te Ooitgens-

plaat , zeer verre van de flikken van den hals en de Scharrcr
zee verwyderd ; maar die waarfchynelyk uit de toenmaalige
lüchtsgeflcldheid, met de befchrevene vandenHeer Veirac,
p, 444. en die gewoonlyk dit foort van Koortfen voortbrengt

O- ^f" 2.), zeer wel overeenkomende, ziek geworden was,
HuxHAM heeft deeze ziekteop verfcheidene plaatfeii

aangetekend ; als by de conftitutie van 1734 en 1735 ; en ora
niet al te lang te zyn, op het jaar 1737. ^g^^^ welke hy die
met eene naauw keurige befchryving , en van gelyken met
eene nog uitvoeriger Differtatie vereert

;
gelyk hy ook in.

zyn tweede Deel , cnp. VIL ds FebribusUentis ^ nervofis, mee
éeue uitvoerige Verklaring , ten nutte der Geneeskunde ,

heeft gelieven te befchryven. .-?-— Zoo wel in de eer-
te, pag. m. 175. als in de andere, pag. 89^ en in de Nedec^^

I 5 land-^
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Van de Landen aan de uitwatsrende Ri-

vieren van Maas, Rhyn en

YssEL, enz. gelegen.

§. LI IL "Tq Dordrecht zyn in de Stad,

het Eiland , en den voorliggenden Zwyndrecht-

fchen imard , behalven de gewoone Morbi acu-

U, veeh Febres bilio/k; doch zelden putrids^

die ook meer op het land dan in de ftad verno-

men worden , alwaar d^ tusfenpQoftnde Koort-

fen

landfche Vertaaling van deeze Verhandelingen, onder den tytel

van Proeve over de Koortfen enz. te Amjlerdam by P. Conradi

Ï771. pag. loö. uitgegeven, hieldt hy geene ontlasting van
jg-unftiger voorfpelling , dan eene ruime kwyling zonder
fprouw ; enz. * Christianüs Röpïïr. en Abraham Fle-

MiNius Gasto fchreeven en verdedigden te Halle 1702. eene
Vijfertatie , de Sali'vatione critica 'in Morbis acutis ^ chrênicis

,

gelyk Samuel Theod. Quelmalz eên Programma te Leipzig

1748. uitgaf, de PbyrJismo febriii ; beide te vinden in Tom.
ï. Difputationum ad morhorum hijioriam ^ curaüonemfacientss ^ quas

collegit^ edidit ^ recenfiiit Albert. Hallerus, Laujanncs 1757.
Diflertat. xxvii & xxviii. P..443 & feq, In de eerde vindt

men dit verfchynfel van de tyden van Hippocrates tot dien

tyd : in de laatfte de gewoonheid van het zelve in Morbis epi-

demicis catarrhalibus ^ verminojis —«—
• Het verdere , dat

deeze ziekte betreft , kan de Leezer in de Bylage lett. I.

vinden ; om door re lang vertoeven , het wezendlyke oog-
merk , dat in den text te verhandelen is , niet uit het oog te

verliezen. Vincentius Ketelaar, mede een Geneesheer
te Zierikzee , fchreef een TraSaatje de Jpbtbis nojlratibus , feu

Belganim Sproüw, agter Harris de morbis infaPMim , te y^mjl,

by J. Waasbergen 1736. en elders gedrukt; welke hy als een
aiekte aan Zeelawd , zoo aiet eigen , ten minllen z;eer g^
meqn > toefecnt. J
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fen fomtyds al zeer hardnekkig worden gezegd

iti het najaar plaats te hebben. — Verder heeft

men in het najaar anderdagfche koortfen 3 dik-

wyls overblyfzels zynde van de Morbi acuti ,

wanneer de lyders zich niet wel laaten genezen ,

ofgeenen goeden levensregel houden ; gelykerwys

de Morbi acuti ook wel per criftn imperfeSfam

(11 tertiana ^ q^iiartans öb, veranderen.

§. LIV. De ziekten , welke te Geertrui-

ienberg enz. in het voorjaar regeeren , wordeo

gezegd in Peripneumonice , Pleuritides^ Rheuma^-'

tismi enz. te beftaan , welke drie fomtyds het

geheele jaar doorloopen , fomtyds lleepende wor-

den ; en door een of ander toeval in Febres ver-

nales intermitte?2tes veranderen. — Zelden

heeft men zeer kwaadaartige heete Koortfen
3,

(^Febres ardentes maligne} in den zomer. -—
Het najaar geeft hier veele Febres intermittentei

mUimnaies , die dikwyls zeer kwaadaartig zyn.

§. LV. In tegendeel wordt 'er uit de Lang-^

flraai berigt , weinig onderfcheid te zyn in de

ziekten van den zomer en van den winter; doch
die meest het geheele jaar door aldaar regee-

ren , worden gezegd in Febres catarrhaks te

beftaan , welke in het najaar moeilyker genezeq
"gorden / .
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§. LVL In het Land van Heusden en Ak
tena worden de meeste ziekten in het voorjaar

opgegeven te zyn : Keel-ontfteekingen of Verr
Jcoudheden , Hoest ; ook Gal- en tuflènpoozen-

de Koortfen ; en veele die ontftaan uit fcherpe

zinkingagtige ftofFen , als Febres rheumatic^ ca-

tarrhales , veele jigtige pynen , puisten , Dyfen-
feria^ of verrotte buikloopen, Rotkoortfen, ge-

meenlyk met een zwarten uitflag. — De mees-
te ziekten in het najaar zyn Pkiiritides '^ hoesten,

Febres erratica , en voorts Koortfen , gelyk die

in het voorjaar regeeren.

§. LVI*. Van 'sBofch is geen volledig

berigt ingekomen , waar uit men met grond over

den waaren aart der ziekten aldaar, enindQszelfs

omtrek oordeelen kan. De Heer [ J,
van der

Haar] heeft de gelegenheid dier ftad zo guns-

tig opgegeven , in tegenftelling van dien tyd ,

in welken de Heer Pringle aldaar verkeerde,

en waarfchynelyk van zyne onderhorige Chirur-

gyns wel naar waarheid , van wegens de toen-

niaalige inundatie , zal onderrecht zyn , dat mem
daar op , zoo wel als op die van andere landen

en fteden , konne ftaat maaken : daar het ech-

ter niet waarfchynelyk is , dat alle gewoone oor-

zaaken van ziekten aldaar thans zoodanig zouden

ophouden , dat 'er niet nu en dan ook eens ee-

ne ligte epidemie zoude plaats hebben , gelyk uit

andere ^edeeltens van het Vaderland blykt. -
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1

Want offchoon het volgens het berigt voor zé-

ker gehouden wordt, „ dat verfchillehde winderi

en luchtsgefteldhéden aan verfchillende gefteld-

heden van menfchen voordeelig en nadeelig zyü
kunnen, om dat zyde doorwaasfeming eii vertee-

ring der voedfels veel of weinig kunnen helpen t

als mede dat-eene ftilftaande vogtige en rotagtigö

lucht in 't algemeen zeer nadeelig zy , zoo wor-

den hier nogthans geene byi^ondere ziekten aait

toegekend : alzoo min , als dat , wanneer by ert-

kelde warme dagen , het zoogenaamde Moeras
des avonds vVel eens flinkt , waar uit men niet

heeft kunnen opmaken , dat dit in die (lad , even
zoo min als de ftank te Amflerdam^ ziekten heb-^

be aangebragt ; en de ftad noch gezonder zya
zoude , indien de ftraaten en gooten meer zui'

ver gehouden , en van een paar duizend hon-
den geledigd werden '\ Uit dien hoofde heefc

men

:

„ I. Van Vehres mliares en petechiaks zeP
den gehoord., en fchoon die al eens voorko-

men 5 hebben die hier toch niet meer dan elders

te beduiden.

2. In 26 jaaren heefc men geene byzondere

noch algemeen heerfchende ziekten , buiten de

jaaren 1747, 1748. gezien, door de intindatk

boven gemeld veroorzaakt.

3. Zenuw colyken 5 anders het colyk van

Foitou genaamd ., had men in de ftad of in de
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Majorie nooit gezien* AUeenlyk was het meer
dan lo jaaren geleden (i/tIzO » dat 'er 3
volgens [Prof. Palier,] in de maand Maart een
koade'dag was , welke koude des anderen dags
in eene groote warmte veranderde. Het geen
zulk een uitwerkfel hadde , dat dien morgen iil

eene kinderfchool in de Majorie 1 6 of 1 8 kin-

deren ziek werden. —> Verdere omftandighe-

den was men vergeten. -— Van befmetting

wist men niets."

4. Een ander berigt is my van die zelfde

hand door den Heer [Dr. de Man] toege-

komen ; het geen ik , om evenwel iets aangaan-

de het beloop der ziekten aldaar te melden , niet

wel te rug houden kan. Dus luidt het woorde-
lyk : 5, De Heer [Ypey] van Franeker heeft

5, niy [J. VAN DER Haar] onlangs gefchree-

5, ven 5 dat by hem de apkt/ice in de Rotkoort-

„ fen niet ongemeen waren ; en hy ook vari

j, [ Dr. Kloekhof ] van Cuknhorg vernomen

5, hadde , dat de Rotkoortfen aldaar met de

„ Sprouw fcheidden.

"

5, Desgelyks fchreef my op het einde van het

„ jaar 1772. [J. van der Haar] uit 'sBofch:
Galagtige Rotkoortfen hebben in het voorjaar

en geduurende het waaijen van koude winden

hier vry gemeen geheerfcht, en verminder-

den met de maand van Juny , doch hielden

en houden nog niet geheel op. Veele oude

en zwakke menfchen zyn 'er aan geftorven

:

„ dee-

3'

3>

J3
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5j deezen konden ook in het geheel geerie ont-

\y lastende middelen verdraagen. Ik heb 'et

jjf eenige weinigen behandeld , en gezien , dat

5, fommigen in 't begin der ziekte over eene lig-

j, te ontfteking , met uitflag aan het verhemelte

,

i, die toch na twee dagen van zelve weg ging ,

,, klaagden. Deezen kregen vervolgens veel als

5,' eene bolle zwelling in den vetrok , in den

5, hals, en onder de kin; wjtte oï bruinefprouw^
5, en zoo 'er de Hik- op by kwam , of vooraf

5, ging , zyn ze meerendeels gellorven. Eene

5, van deezen , zynde een jong Vröuwsperfoon

,

55 kreeg den 19 dag de fprouw j en deeze duardef

3, by verwisfeling tot den 26 dag; den 46 ftierf

5, zy, vermoede!yk aan eene verzweering in de

5, hersfenen/' „ Uit de aangehaalde M/jy/t;<? moet
ik dit volgende uit de Berichten van den Heere [ J.

VANDER Haar,] no^ excerpeeren : ,, Schurft weet

„ ik niet , dat, buiten voorafgaande befmetting,

5, zoo als in de Hospitalen veel gebeurt , ooit

„ op deeze ziekte (Rotkoorts), en uit haarea

35 eigen aart , gevolgd is ; maar wel vuile ver-

„ zweeringen en verftervingen. In onze Ma-
„ jork plagt voorheen al dikwyls een door-

^, gaande Loop te heerfchen , maar het fchynt

,

,, of deeze koortfen algemeener , en in plaats

5, van den loop gekomen zyn." Dit laacfte ,

fchryft de Heer [de M a N
, ] „ komt ook met

, myne waarneemingen overeen. [Zie myne
^5, Verhanéiwg^ bladz .58. in not."] En,dus

ook
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oök met alle de waarneemingen , die van deeze
verdeeling , wegens de Berigten van de uitwa-

rerende Éivieren , volgen. De Heer Pringlb
heeft de kiekten , by de inundatie van de Ma-
jme , in zyne Befchryting der Legerziekten i

Haar de Franfche Vertaaling , (pag. 93 • 104.

)

befchreeven. Van gelyken S. Grainger ift

Hifloria febris anomale Batavce, annorurn 174.6^

i747y 1748, &e-

§. LVIL Van Nymegen enz. heeft men
de volgende berigten ontvangen.

1 . Zuivere ontftéeken ziekten ( §. VIII. ) ^

met eenen altoos vollen en radden polsllag , zon-

der eenige aflaatingen of remisfiones , zyn zeld-

zaam te Nymegen , en in deeze gantfche Land-

ftreek ; terwyl de ziekten , waar in men eenige

ontfteeking gewaar wordt , doorgaans iets cdtar-

rhaals of rotagtigs by zich hebben , en min of

meer in het begin aflaaten. Invoegen dat de Heer

[J. M. DE Man] ,
geduurende zyne agtienjaa-

rige praftyk , niet boven twee of drie zuivere

Fleuritides aldaar ontmoet hebbe.

2. Voor- en najaars Koortfen , waar onder

tnen tertiana en ^uartana begrypt , heeft men
federt jaaren op haare byzondere tyden weinig

of niet vernomen. De qnartan^ byna in het

geheel niet ;
gelyk de tertians zich hier aan

het voorjaar niet verbinden, maar in het midden
van
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^an den zomer, vooral inden nazoiner, en in het

begin van het najaar 1771. ^ich by wyze eener

ligtere epidemie , hebben laaten zien , ( wanneer
byna geene van dit foort in dien tyd in de Lan-

den vanden Heliüs enz. (§. L-LII.) be-

fpeurd werden;) vervroegende telkens haare by-

zondere paroxysmi, en vertoonende alzoo haare

geneigdheid , om , wanneer men dezelve niet

tegen ging , in elkander te loopen , en eene

aanhoudende Rotkoorts QFehis continua putrl-

da^ te veroorzaaken (py — Voor het ove-

rige wordt men federt het jaar 1756. doorgaans

gewaar , dat de Rotkoortfen , welke men f^a

dien tyd aldaar in eenen meerderen of minde-

ren trap waargenomen heeft (?) » 2:ich ver-

heffen , en toeneemen. — De Fetechm
voegden zich niet zelden by deeze koorts ( f).

Het zelve wordt ook van de Exanthemata mUiaria

gezegd ; waarom de Heer de Man van mee-
tiinge is (^), dat de Heer Pringle, inde
aangehaalde noot, vergeleken met Carolus
Strak {ty ^ de miliara rubra , met de bluts-

koorts

( p ) Verhandeling over de kwaadaartige Rotkoorts , ofte befchry*

ving der Ziekte , welke in het iaatst van I770. en denvolgendm
jnam 1771. gegrajfeerd beeft te Maurik i?i den Ampte van Neder
Betuwe , door MJ. de Man , M, D.enz.^ teNymegen 1772. p. I2«

(5) Dezelve^ pag. 56. .;.

(,r) Dezelve, pag. 37.

(j) Dezelve, pag. 40. in de aanmerking.

(O Dezelve, pag. 38, 39.

XFIIL Deel K
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koorts (^petechi^^ vermengd , en dien kleinen

uitflag voor de petechien genoinen hebbe. —

•

Dan voornaamentlyk hebben zich deeze miliaria

ruhra by de Rotkoorts vereenigd , in het jaar

J768 (^0> zonder dat nogthans die Heer , zoo

min als by de petechien , hier door genoodzaakt

werdt eenige wezendlyke verandering in zyne

gewoone behandeling ter geneezing te niaaken :

indien men (legts uitzondere het leggen eener

Spaanfche Vlieg - pleister in den nek \v)^

3. Den Rooden loop , eene ziekte voorniaals

in het najaar zoo gemeen aan deeze (tad , heeft

men federt dat de Rotkoortfen gegrasfeerd heb-

ben , immers federt de laatfte 10 jaaren , byna

niet befpeurt , waar van de waarfchynelyke re-

de in de beneden aangehaalde plaats (zü) ver-

Jdaard is : gelykerwys die der voorigen by den

hoogen Grond enz. beneden nader zullen opge*

noemd worden.

4. Komt de -NeteJ- koorts , of het Eryjtpe-

Jas urticatum in deeze ftad zeer dikwyls voor

:

waar van C e l s u s , de Pustutis varü generis ,

Lib. V. cap. 28. fchryft: circa mum corpus

,

fartemve afpredop^ fimilis hts puflulis, qiidd ex

uriica vel fudore najcuntut y É^öiv3->3V<^T« , Gr^ci

VO'

(zO "Dezelve^ pag. 40. Vergeleken m^t ^Q Holl Maatjcbappy

dermtenfchappen, XII. Deel, pag. 91. Berigten,

Cv^ Dezelve^ pag. 40.

(w) Dezelve , pag. 585 59»
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i)ocant , eaq^iie modo ruhent , modo coïorem cutis

non excedunt > &c. Sydenham befchryfc dee-

zen uitüag nader, dien noemende, „ eene alia

Eryfipetas fpecles ^ rarb occurrens'' C^^J*
'—

5, Dan ik heb die , fchreef de Heer [de Man]
^

die 'er het berigt van mededeelde , in myne agc-

tienjaarige praélyk ( 17I 72) mogelyk meer dan

honderdmaalen gezien ^ en al zoo gemeen ge^

vonden , als dat Efyftpelas , het welk hy , ab
meer gewoon zynde , pag. 278 befchryfc. Ik

weet niet , of zalks elders in de Nederlanden

insgelyks plaats hebbe , dan of het iets byzon-

ders zy , 't geen onze ftad eigen is (^), De
tneesten alhier , waar in men deezen uitflag be-

fpeu^

iCa:)^,Op^r. univerfa ,
pag. 279. edit. Leidi 1754.

(y) [Ik heb deezen uitllag wel nu'.eii dan gezien , imjiar

bimmer zoo dikwyls , dat die eene doorgaande ziekte fcheeii

tiit te maaken,: Om echter met meer zekerheid hier van
iets te konnen berigteh , heb ik met andere Konstgenooten
daar over gefprooken , onder anderen met den Heer A. Wes-
terhof , die my zeide , deeze ziekte nu en dan wel fpora"
dicè i, maar nóóit epidemicè te hebbefi waargenomen. De ge*
neigdheid tot galagtige ontaartingen in die ftad enz. in tegen^
deel die van ontftéekingen in deeze , kan daar mogelyk do
oorzaak van zyn. De Baron, van Swieten heeft dee-
ze ziekte met de befchryving van Sydenham mede aange-
haald in zyne Commentarien , Tom. II. pag. 401. ad §. 733.
Aphorism» de cogn. ^ cur. mortis ^c, en aldaar gemeld , de-
zelve op gelyke Wyze te hebben zien ontftaan , zbbwe!<?e3
zomers als des winters ; en nu en daa zelfs in reeds bejaarde
B^annen zoo wel als vrouwen. Hy had zich dikwyls
"verwonderd over het fchielyk verdwynen, en de van gelyken
onverwagte wederkomst van dcezen'ïiitllag in weinig uuren;
waar van hy een voorbeeld in een vrouw Van vyftig jaarem
opgeeft.]

K st
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fpeurQ, krygen denzelven niet van eenigen ver-

hittenden drank, maar ai/que ul/a 7r^o(poi^ei^ en

gevoelen weinig of geene krankheid daar onder

,

geneezende ook van zelfs , zonder eenige mid-

delen. Sommigen nogthans , fchoon weinigen ,

ondervinden ten tyde , dat de vuarigheid naar

binnen gekeerd is, eene benaauwdheid eircapm-

cordia (aan het hart) , walging, pyn en zwaar-

te in het hoofd ; ja famwylen flaauwten ,
(een

gewoon gevolg in allen uitflag,) tot dat de bran-

dende en jeukende puisten of builen wederom

te voorfchyn koomen.
"

5. Het getal der dooden , welken in de

onderftaande jaaren , binnen de ftad Njmegen j

begraaven zyn : de oude Mannen nogthans en

de V^rouwen -van het Burger- gasthuis , als ook

de Jooden , die hunne byzondere begraafplaat.

fen hebben 5 en waar van bezwaarlyk een lyst

te bekomen zyn zoude , daar niét onder be-

grepen, was als volgJtA -

iet Jaar
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§. LVIII. De Ziekten van het Qiiartkr

van Nymegen ( ^ ) zyn even dezelve , als die

( §. LVII. ) van de Had Nymegen zyn opgege-

ven , namentlyk , /^f<?f/y^ Zinkingen , liheuma-

iismi ^ TuJJeSy Ódontatgix ^ Cepia/algi^^ An-

geflorven zyn; onaangezien men in 1772. een vry fraaijep

zomer eii najaar gehad hebbe. Van waar nu een zoo
zigtbaar verfchil in het getal der doodcn ontftaan zy , zal
men niet lang behoeven te vragen, wanneer men overweegt,
dat :

1. De evengemelde fraaije zomer en najaar de vaste dee-

len hebbe losgemaakt , de vogren ontbonden , en de lichaa-

men voorgefchikt tot de Rotkoorts
;
(welke tot noch toe te

Nymsgen geregeerd heeft , en door ons gantfche land meer
algemeen fchyat te worden). Want in het jaar 1772. heb-
hek de Vlek- en Rot-koortfen , vooral ouder de {"chaamele

gemeente , met vernieuwde en zelfs vermeerderde kragteu
dermaate het hoofd opgeftoken , dat de Heer [de Man]
fomtyds zes en zeven, daar aan in één huisgezin (1773.)
liggende

, geteld hebbe , terwyl hy ecl^ter geenen lyder ver-

loor , welke door deeze ziekte bezo^t , zyne hulpe by tyds
gevraagd hadde. Ook waren onder de geenen , die

door deeze Rotkoorts werden aangetast, veeltyds arme werk-
lieden , welken te veel eerzuchts bezaten , om zich of aan
de Diaconie , of aan de Wykmeestcren tot noodigen onder-
hand aan te geeven ; dpch echter geen middelen hadden , om
van DoEtor o? Medicynen gebruik te' maaken , en dienvolgens
zonder bekwaame hulpe der kon^t gebleven zyn.

2. Dat, wanneer zulk eene algemcene ziekte heerfcht,,

welke beide ouden en jongen aandoet , het niet te verwonde-

ren is , dat de laatllen den grootften tol betaalen ; en alzoo

het getal der geftorvene kinderen in -deeze twee j^ai:env?;op

merkclyk verfchilt : want ,'
, .

; ;
,
>/. .

fl, Zyn de meeste menfcheri van gedagten , dat^'er voOf
de kinderen , ziek zynde , niet te doen is , maarte natuur
zich zelve redden moet, en dienvolgens bekwaame en tydige
hulp verzuimen in te roepen. .>

b, Weigeren de meeste kinderen de YerelfcHte, middelen

:n te neemeii, - -'- '^

K 2 ^' War-



1 50 Van ds Ziehen , *mdken uh de Natuurlyh

gina , Pleurttldes &c. catarrhêles : gelyk ook
Rotkoortfen ; welke op de eene plaats en tyd

Spo.radiCQ en op de andere 'Epidenmè gevonden

worden. — En dit laatfte had in December

Ï771. ii^et nadruk plaats in het dorp Drumel ^

tusfchen Maas en Waal ; werwaards de Heer
X)E Mak, toen, op nieuw en hoog bevel. van

Hun Ed. Mog. dé Gedeputeerde Scaaten deezes

Quartters weidt afgezonden, en aldaar bevond:

„ dat

c. Worden hunne zfekten , dewyl zy veeltyds niec klaa-

gen konnen , waar het hun fcheelt , te laat gekend en on-
derkend. • Terwyl in 't gemeen deeze tedere fpruiten

in hunne tedere jaaren , veelvuldige krankheden , waar aan

volwasfenen zelfs niet onderworpen zyn , ondervinden moe-
ten : gelyk de fterflysten bevestigen, dat de gevaarlykfte leef-

tyd beneden de vyf jaaren zy.

3_. Dat dezelfde ziekte met een gelyk geweld, het volgen-

de jaar door , hebbe gewoed : en als toen den meerderen en
minderen Burgerfland mede niet onaangeroerd gelaaten hebr
be ; maar onder anderen ('t geen zyne opmerking verdient)

in eene zekere familie , binnen den tyd van zes maanden ,

zeven perfoonen wegfleepte ; maakende daar door , in het
overige van deeze Provincie en elders, -zoo veel geruchts ,

dat fommigen zwaarigheid flellende , binnen deeze muurei>
«e vernagten , aan geene zyde der riviere hun verblyf gin-

gen neeraen.

4. Dat in dat zelve jaar 1773. by opgemelde Koortfen ,

zich noch de Kinderziekte voegde , en alierwege , niet zon-
der deezen en geenen weg te rukken , in zwang ging.

Doch ook ten

5. En eindelyk , dat , in het daar op volgend jaar 1774,
geene kinderziekte meer befpeurd werd j en de woede der
iiotkoortfen raede merkelyk afnam.

(fl) Het is bekend, dat het Quartier van Nymegen, buiten
eenige daar onder forterende Heerlykhcden , beftaat in het

]^YK, het Land van tuffen Maas en Waal, de Over-Butuwe,
X>Ï£^£R.- Betuwe, eade Tieiiir,- en Bommelj;.?,* Waak.v^h<i
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5, dat die ziekte , zynde in aart en toevallen

een en dezelfde met die van Mautik , onder

een getal van ongeveer 200 huizen , federc

de maand Maart tot den 20. November van dat

jaar, 129 perfoonen van verfcheiden ouderdom
en kunne , aangedaan heeft , waar van 'er nog

42 meer of min laboreerden; 59 herfteld en 28
overleden waren. —- Ook hadc men [dien

Heer onderwegen] berigt , dat die zelfde koorts

te Alphen , Ltth , Herrewaarden , en in vyf
huizen te Tzendoorn , welke alle tot deeze na-

buurfchap behooren , was overgegaan. Met be-

trekking van Dr2///2^/ was het twyffelagtig , ofmen
die grasfeerende conjiitutie , niet van een mede-

gedeeld fmet zoude moeten afleiden : althans in

de maand Mey des voorgaanden jaars 1770. was

aldaar zekere arme Vreemdeling met een ylende

koorts , gekomen ten huize van eenen Cl aas
RoELOFSE, en van daar, na eenige dagen , in

yling (gelyk men meent) weggeraakt; waarop,

kort daar na , alle drie de Kinderen van gezegde

RoELOFSK op gelyke wyze zyn krank gewor-

den ; en van dien tyd af eene gelyke krank-

heid in voorfz. Dorp is waargenoomen , zonder

dat de ingezetenen daar op in het eerfte acht

gegeven , of vreeze daar voor betoond hadden.

Andere redenen zullen by den laaien Grond
worden opgegeven" (^).

§. LIX.

(&) Verhtindding van de kwaadaarPige RotHorts enz p. 60 ,6i.

[[ lerwyl dit berigc uit de woordelyke opgave van lQïï Heere
deMan is meaegedceld.J



J52 fan de Ziehsn , ^jcelken uit de Natuurlyke

§. LIX. De ziekten , welke in de Grave
in het voor- en najaar meest regeeren , worden

mede gezegd catarrlwle Koortfen te zyn , dié

door eene belette iiitwaasfeming veroorzaakt zyn-

de , verzeld gaan met Hoofd- en Keel-pyn ^

Zydweê , Colyk , of pyn in eenig ander gevoe-

lig , vliezig , zenuwagtig gedeelte , waar op zich

de fcherpe ftof heeft nedergezet , overeenko-

mende dus met de voorgaande §. LVII, LVIIL— En alhoewel by de opgenoemde ziekten

,

doorgaans geene byzondereontfteekingzy , vondt

men echter Morbi verè inflammatorii , Fleuri-

tides en Pefipneunwm£ , waar in herhaalde ader-

latingen nodig waren , en het bloed telkens ont-

Iteeken bevonden werdt. De rede hier van

kan in den droogeren Grond , beneden te ver-

klaaren , gelegen zyn. -— Phthifes piilmona-

les zyn byzonder ten platten lande menigvuldig,

en dienen meerendeels toegefchreven te worden

aan verzuimde Verkouwdheden ; waar door ver-

ftoppingen in de Longklieren , exulceratien ( §.

XLVIL I , s.) zonder , doch meest met voor-

afgaaande bloedfpuwingen , ontftaan. — Men
ondervondt mede , dat , offchoon de Epidemien

zoo menigvuldig en langduurig niet zyn , als in

de nabuurige fteden , de Gal- en Rot -koortfen

échter thans meer in zwang gingen , dan voor-

heen ; en vermits de geneeswyze niet merkelyk

verfchilde van die der intermitterende ^ zoo oor-r

deelde men die van foortgelyken aart te zyn ,

en,
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en dat de eerde daarom minder waren : met het

berigt van Nymegen (§. LVI. n. i.) dus mede

feftemmende. — Sedert het jaar 1761. had-

den hier geene Dyfenterien geregeerd. By de

Rot- Zenuw- en kwaadaartige Koortfen hadt de

Heer [de la Geneste] nooit miliaria , maar

wel petechien gezien.

— Van den Gelderschbn Yssel , en

em gedeelte van Ovebyssel.

§. LX. Van Poesburg meldt men , dat

,

offchoon 'er fomwylen geen meer ziel^ten , dan

op andere plaatfen , regeeren ; echter wanneer

'er epidemtque ziekten zich in den voor - en na-

tyd laaten zien , het doorgaans catarrhak , ziek-

ten of tusfchenpoozende Koortfen zyn. — 0e
ziekten worden gezegd, volgens eene zeventien

jaarige bevinding , veel te verfchillen van die

van het platte land ; in welken tyd [ Dr. F. D*
rvANDER Mark] geene contagieiife ziekten heeft

aangetroffen , die verder hebben doorgedrongen.

r— 't Geen men van het platte land niet zeg-

^gen konde. — Men fchryft dit toe aan de

voordeelige ligging van deeze ftad, als van geen

müuren , of hooge vvallen omringd , en geeni5

voorliggende bosfchen of bergen ten oosten heb-

bende ; zoo dat de zuiverende winden van alle

kanten kunnen doorwaaijen: maar om even deeze

K 5 re-
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reden moeten de catarrhak fluxien hier zoo ge-

meen als elders zyn. In hec zuiden en westen

heeft men den ouden en nieuwen Ysfel voorbyloo-

pende, waar door de lucht mede zeer gezuiverd

wordt ; 'c geen Zutphen en Deventer , en an-

dere aan deeze rivieren gelegene plaatfen van

gelyken gebeuren mag. — Op het platte land

hadt men in den zomer van het jaar 1771. veele

Rotkoortfen , waar van de oorzaak toegefchree-

ven wordt aan de langduurige overftrooming van

dien tyd : als eene koude vogtige lucht , voor-

naamentlyk armoede en gebrek van het nodige

lichaams - voedfel en beweging , doorgaans tot

haar gevolg hebbende , gelyk beneden nader bly-^

ken zal. —
§. LXL Onder de ziekten w^elke tot dee-

ze claj]e van Zm^hen opgegeven zyn , worden

geteld :

1. Febres rheumatkde , vel caiarrhaks he-

mgna^ maligna ^ Tul]es convulftvde pueroriim ^

die zeer hardnekkig waren , fchoon nu en dan

een vomitif ingegeven werdt.

2. Onder de Morhi acuti worden genoemd

fJeufitici , inflammatorii ^ rheumatici S Pleiiri-

tis fpuria ; eenige die met een Febris putrida^

gepaard gingen , naardien zy zich in den begin-

ne als eene Pteiiritis opdeden , in welke het a£^

getapte bloed gantfch ontbonden , en met eene

groe-
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groene en geele korst, gelyk als lil, bedekt was;

pok eenige , die uic wormen haaren oorfpronk

namen , ( of met dezelve verzeid gingen
; ) de-

welke geloosd zynde , alle de toevallen aanftonds

verdweenen. Nooit, fchreef de Heer [Dr. E*

DE Vries] , in eene plaats geweest te zyn , al-

daar zoo wel in kinderen als in oude menfchen

,

de wormen zoo menigvuldig haisvesteden , als

in deeze ftad : ja in kinderen zelfs van noch geen

jaar oud , had zyn Ed. Lindwormen ontdekt

;

en bezat een Lindworm van eenige ellen lang
,

uit^ een Kind van noch geen twee jaaren oud.

wéinig menfchen waren daar ter plaacfe van die

gasten bevryd. Of dit aldaar eene Landziekte

zy , of van het water zyn oorfpronk hebbe ;

dan van het fterk kofFy en theedrinken afhange

,

(hoewel men dit overal doet), durvde die fleer

niet bepaalen. .

—

3. Feripmumonm nothae ^ doch meest by
oude lieden; veniG in anderen^ die (al weder),

in eenigen verzeid waren met eene Fchris putrh

da , zoo als boven ( i.) van de Pleuritici ge-

meld is. Altemaal blyken (1,3.) van den
algemeenen catarrhalen aart (§. LVIL i.) aan

deezen oort ; en ^ dat de ontfteekene ziekten

ook hier veeltyds van eenen :^amengefl:elden

aart zyn.

4. Zuivere %lörhi mfiammaiorü worden 'er

pchier ook opgegeven j doch veel meer Febres

pitri'
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putridde' hiliojde. cum vermihus (met wormen we-
derom verzeld ) , van welke dit berigt gewaagt

,

benevens tusfenpoozende , zoo alle- , als ande-

rendagfche en derdendagfche Koortfen ; welke

byzonder in het voorjaar van 1771. gegrasfeerd

hebben, — Men woont hier in een gezond

climaat , en heeft weinig nood van epUemique

ziekten , als by zeer hoog water , zoo van het

broekwater , als van de overftroomingen van den

YsCel ; byzonder dan , als men een warm voor-

jaar heeft 5 met een Zuiden wind , en niet veel

Jcoude ; ofte een Noorden of Noord -oosten

wind , ofte eenen Oosten wind
,
gelyk men in

het jaar 1761. en het daaraan volgende , zeer

veele Rotkoortfen hadde. Waar van de befchry-

ving, om de rede boven gemeld , in de liy-

Jagen letter L. voorkomt , zynde een foort

van Febris catarrhalis j maligna ^ nervea ge-

weest. —
§. LXII. De meest algemeene en voornaa-

menclyk in het oog loopende ziekten in Over-
yssEL , .zyn Morhi catarrhales , uit belette

doorwaasfeming voortkoomende , als : Tusfes ,

jingina , Rheimatismi ^c. welke d^s voor- en

des najaars , ook 1n het begin van den zomer

,

fchoon minder dan des winters , zeer gemeen

zyn onder armen en ryken , vooral te Campen »

Zwolle en Volknhoven , in dat Drost- ampt en

in de andere, naby de Zuider -Zee gelegene ,

plaat-

\
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plaatfen : en teffens , hoewer minder , door dd

geheele Provincie, ."-.v

^^^'W'^'Cmpen'^n deszeKé öièt de

mhiiunge Provinciën de Febres vernaks ^ au'

tumnaks intemttuntes ; dewelke nogthans te

"Zvogl , en door de geheele Provincie , minder

2^yn dan elders. Te Deventer zyn die evenwel

in het voorjaar 1771. tot in den zomer waarge-

nomen. Ook zyn 'er de Morbi inflammatom
(mogelyk uit de noordelykfte ligging van dee^'i^

ftad , ) gemeen ; gelyk de Pkiirmdes , welke

fiien door de geheele Provincie ook niet zeld-

zaam , doch -meest onder de boeren vindt ^ de-

welke aan hunne levenswyze worden toegefchre-

vén. — bes zomers heeft men Synochde. pw*
trfdde , onder de geraeenen en landlieden. -^ ^

In' het najaar Fehrés qiiartan^ S ^uotidia?!^ in

fporten zeer gemeen , doch niet zoo hardnelv-

kig als in andere Provinciën. De Galkoortferii

fchoon niet zeldzaam in deeze Provincie , zyii

öiinder, om dat de gewoone oorzaaken, als uit-

waasfemingen van meeren en moerasfen , bene-

vens langduurige overftromingen enz. federt vee-

Ie jaaren , hier geen plaats hebben gehad. 'Et

gaat geen jaar voorby , of men heeft in deeze

Provincie , althans te' Zwolle , in de maand van
Augustus en wat laater , eenige lyders aan het

bord ( cholera ) en den loop ; maar deeze zyn
zoo weinig , dat men die hier niet als eigene

ziek'
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ziekten , uit dit land voortkomende ^ opgevéü
wil. —

.

2. Rotkoortfen , veelmaalen met petechien

Verzeld , hier Brand. ziekte ( §. XVJ. ) ge-

noemd 5 zyn in Overyssel , fchoon niet alge-

meen onder allerlei foort van menfchen , menig-

vuldig ; waar aan , het gantfche jaar door , men-
fchen fierven. — Meest heeft men deezö

ziekte te Devcftter , mindei^ te Campen , aller-

minst te Zwolle ; en aldaar naauwlyks , behal-

ven by minder foort van menfchen en zeer ge-

ringe lieden : doch in den omtrek van Zwolle^

zelfs aanftonds buiten de poorten , ( waar mede
het Berigc van Doesburg ( §* LX.) overeen-

ftemt
5
) is deeze ziekte ook vry gemeen ; en

verder door de geheele Provincie op plaatfen ,

alwaar nooit overftromingen gevonden worden ^

dewelke omftreeks Campen en Hasfeh het meest

plaats hebben , die dan mogelyk het hunne toe--

brengen. —
3. Fehes fcarlatwcé 9 Eryfipelas ^ en eeni-*

ge andere uitflag heeft de Heer [J. H. Stolte]

nu en dan waargenomen ; ook die ziekte , wel^

ke Prof. DE Haan QDivifton. Febr. pag. iii-

§• 7. ) befchreven heeft : doch die veel heviger

te Weenen , dan in Overyssel gevoeld werdt^— Te Zwol regeerde in het jaar 1774* (^J) ^

ee-

(c) Volgens fchr^^vcn vzvi den Heer [Dr. de Man] yan
den 6. Noyember 1774. cldaar ontboden zyndc.
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csene ziekte, welke men Roodvonk noemde, en

^aar aan veele menfcben flierven.
, „ Uit het

r^ias» .[zegt die Heer, 't geen my daar van ge-

daan is,] kan ik niet anders bemerken , dan dad

het de befchreven Rotkoorts te Maurik
, ( §*

LVII, LVIIL) geweest zy , met de purpura ru-

hra 5 of roode gierst - puistjes , anders Friezel

genoemd , verzeld. Daar wordt nog veel bloed

vergoten, en fpaarzaara braakmiddelen, maar

veele purgatien gebruikt : Vtmam ocyus fape-

rent. " Waar mede de gedagten van den Heer
[Stolte] in het bovenftaande Berigt , (\ndato

den 10 Oélober 1773.) infteramen; te weeten:

5, [De Burgermeester Feith] plagt veel van

den Friezel te fpreeken. Ik heb die Ziekte

nooit gezien , en twyfFel of zyn Wel Ed. Geftr.

ook eene Feiris fcarlaüna urticata , of anderen

uitflag voor de Friezel , welke de Febris milia-

ris is 5 gehouden hebbe." — [In het najaar

1775. werdt die wederom vernomen. Zy was

minder goedaartig , dan die by Sydenham.
voorkomt ; maar niet zoo kwaadaartig , als die

van den Heer de Haan , Lib. citat. pag,

25, 25. van 'sHage befchreven is].

§. LXIII Deeze Ziekten (§. LXIL i ,

a , 3 , 4. ) worden wel gedeeltelyk aan eene vog-

tige lucht , en eene fchielyke verandering des

weders , zo by dagen , als by nagten , toege-

fchreven , welke men overal in het voor- en na-

jaar
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jaar in deeze Provincie heeft , voörnaamentlyk

te- Campen , te Ziwl/e , te Volknhoven , en in

de nabuurige aan zee gelegene plaatfen ; bene-

vens de vogtige uitwaasfemingen van de laage

moerige landen daar omftreeks , en te Hasfelt

enz. beneden by den kagen Grond nader te be-

fchouwen : terwyl de ryp met de luchtsgefteld-

heid 5 de landlieden veel aan die ziekten ( §.

LXIL I.) doet onderhevig zyn ; onder welke

men , om die zelfde reden , dikvvyls een ligtë

koorts , verzeld met zwaarte in het hoofd, pyri

'm den rug , in de armen en in de beenen , uit

belette doorwaasfeming ontftaande , waarneemt ^

welke zy Roos noemen* Waarom men uit diei

zelfde oorzaaken bastaard • long - ontfteekingen ^

peripneimofiis notha , onder oude lieden , om*

ftreeks de aan zee gelegene plaatfen vondt. —-

De Kinkhoest heerfeht op fommige tyden onder

de kinders algemeen , langzaam van de eene

plaats tot de andere voortgaande ; en na verloop

van eenige jaaren wederkomende. — Moge-
lyk, denkt men, doen dezelve oorzaaken, v^A-

'ke óe morbi catarrhales voortbrengen, iets toe

deezen hoest ; fchoon dezelve in de maag haa-

re voornaamfte zitplaats hebben , en , door de

middelen hier op te beftuuren , best ^eneezen

worden. — Men gelooft ook niet , dat dee-

ze luchtsgefteldheid , het water en de gronden ,

of het voedfel en de levenswyze iets toegebragt

hebben tot den rooden loop , welke in het jaar

^
^ 1747-
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i 747. te Zwolle in den voorzomer begon , en

voornamentlyk in deeze ftad , zynde te Deven-

ter^ in 't geheel niet , en te Campen veel min-

der waargenomen wordt, grasfeerde ; en zoo

doodelyk voor eene menigte menfchen was.

Waar van beneden by de Zaaken , die van buk
ten aangebragt twrden , nader. — De Roodè
Loop van Campen in 1736. is door Dr. Valk ;

ïn een Nederduitfch Traktaatje 1745. te Haarj^

lem gedrukt; en die wm Zwolle en Genemuiden
'^

door DoélorBoDDE, mede in het Ned'erduicfch

befchreeven ; en beiden van den Heer DegNeR
door eene omftandige aanhaaling vermelde (i)*— De dooden* lyst van Deventer federt het

jaar 1743. en van Zwolk federt het jaar. i^éS.

benevens een lyst van zieken , welken een zp.t^r

kundig Dofcor te Oostmarzum en daaromftreeks

van Mey 1772. tot Maart 1773. behandeld

heeft , zyn in de Bylagen op de letters M. N.
O. geplaatst : waar uit men over het beloop

^ der ziekten aldaar eenigeroiaate öordeelen kan.

I (d) HiflorïaMedica de Dyfen^fria coiitsgicfa qua I7j6,.i\^^ft-

t -tofl^j ^ in vicihis ejuspcgis grajjata'fultl 'Trajeét. ad'Rn^w

XFIIL DeeL /.
^ ?^
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—
^ Fan den Neder- Rh yn en

van de Betuwe.

§. LX IV. De Berigten van Arnhem en

Wageningen worden ingewagt ( ^ ). Van Wyk
ie Duurflede heeft men geenen kunnen beko-

men. — Inmiddels kan ik , volgens fehryveii

van den Heer [de Man] by voorraad

ivi^^. Voor zeker berigten : „ dat waare ont-

fleektngen aldaar zelden werden vernomen , maar

dat de meeste ziekten van eenen catarrhalen aart

waren ; " 't geen met de berigten van Nymegen
en de meeste van deeze afdeeling , ten vollen

cn^ereenftemt.

2. Van Cuïenhrg worden die gezegd niet

beüisfende te zyn y om daar iets met zekerheid

tot het geheel uit op te maaken ; naardien het

twyfFelagtig is , of eene ziekte , welke een klein-

der*^ aantal menfchen treft , den nïtam eener al-

gemeene ziekte verdient : terwyl Historiën van

yolkziekten in kleinder fteden , en min uitge-

ftrekte landflreeken , uit weinige waarneemingesi

ge-

(e) [Wat moeite de Heer Marti net , en daar na de
Heeren de Man en Stolte hebben aangewend , om my
tot een vollediger opgave van deeze Stad en DiftriSt in (laat

te ft ellen , zoo is alles door de drukke praByk van een der
jiejculapen aldaar , dikwils hier om verzocht , aj^terwege ge-

bleeven ; 't geen anders met weinig amllag gemakkelyk had
kunnen gefchiedenQ
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gemaakt , de Geneeskunde dikwyls te veel ver-

warren , en gebrekkige regels aan de hand geven^

^— Alleen herinnert men zich niet , in de laat-

fte 30 jaaren binnen Cuienborg uitflag te heb-

ben gezien , die den naam van Petechien on-

twyfFelbaar verdiende. De Heer C. A. Kloek-

hof heeft de geleerde Waereld niet min , als hec

Vaderland , met zyne zoo fraaije als geleerde

Verhandeling van de doorgaande ziekte in 1741.

te Culenborg, onder den titel van Hifioria Febris

epidemica Cuienburgenjiiim , anni MDCCXLL
Trajeél. ad Rhen. 1747. verpligt.

[ 3, Na alle hoop , in weerwil van veele aan-

gewende moeiten en kosten , opgegeeven te

hebben , doet zich eindelyk de Heer Dr, ]• T.

VANDER Veechen , toevallig met het volgende

berigt op (ƒ).

I. Te Jrnhem ^ Veluwe^ Veluwen- zoom
>>

enz. en in de Betuwe^ zyn thans geene byzon-

dere Ziekten van buitengewoone Koortfen ; als

hier en daar eene tertiana^ Rheumatismi ^ Pleii-^

ritides en Peripneumoms ; doch alle ligt in hec

geneezen. Deezen zomer had deeze Heer
een enkel huisgezin gevonden , door eene Rot-

koorts , of FeMs putrtda , aangetast ; dewelke

by dat huisgezin gebleven is : des men de lucht

' niet

(ƒ) In dato den 21. September 177(5, ,

L s
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ïiiet zoo zeer , als wel de ongefchikte levenswy-

ze , welke ontaarting in de Gal en daar uit vol-

gende Diarrh(m putrida te wege brengt , voor

de oorzaak deezer aanfleeking te houden nebbe.

a. Thans waren 'er verfcheide intermittee'

rende Koortfen , die wel niet zuiver afliepen ,

naardien zy geen ftreek hielden ; echter waren

zy zonder den minften uitflag , ofte gelykenis

naar ptechien.

3. ' Fehres eryftpelatof£ waren in het geheel

dit jaar niet vernomen. De meeste Ziekten in

deezen ftreek (i.) ontftonden meerendeels uic

eene ruwe en flegte levenswyze , waar by de

lucht het haare kan gevoegd hebben , zoo al^

men uit het geweld der Kinderziekte oordeelen

mag , die zich door de geheele Stad thans ver-

fpreidde , zoo wel als in deeze rondom liggende

gewesten ; en die zich niet wel liet geneezen
5,

om dat deeze ziekte het meest onder de Kinde-

ren woedde , en wel meest met blaauwe en zwar-

te vlekken verzeld ging , waar aan de raeesten

den elfden dag ftierven. De Inenting ging 'er

fterk , en met fucces in zwang ; alzoo dat de

Soldaaten , deeze kunst mede magtig zynde ,

hunne Kinderen zelfs inënteden met een naald

en draad, waardoor men meende, dat het groot

gewin der Inenting zoude afllaan. " — ]

§, LXV.
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§. LXV. In de Betuwe weet men buiten

overftroomingen , weinig van tusfenpoozende

Koortfen , die op een' gezetten tyd van het

jaar plaats hebben. — Alleen meldde de Heer

[R. G. Bartz, 17 ï| 73. voorheen Predikant te

Ommeren eftz. thans te Leerdam'] , dat 'er voor

eenige jaaren een foort van aanfteekende ziekte

hadde plaats gehad , van pyn in de keel verzeld ;

en dat maar op weinige dorpen. — In het jaar

1771. hadden tusfenpoozende Koortfen in de

Betiivoe geheerfcht , met groote benaauwdheid

gepaard, zoo dat d@ menfchen tot ftikkens toe

benaauwd waren , welke men waarfchynelyk aan

de overftrooming van de Betuwe in de jaaren

1770 en 177 1. toefchreef. Gelyk men dit be-

neden by de laage Landen omftandiger zal kun-

nen nagaan.

1. Te Bufen heeft men na de overftroo-

ming 5 in den winter van 1769 en 1770. eene

Rotkoorts gehad , die veelen wegfleepte.

2. De kwaadaartige Rotkoorts te Maurick

|verdt op hoog bevel door den Heer J, M. de
AN , in de boven aangehaalde Verhandeling ,

LVII. 2. not. p. ) befchreven.

L 3 — ^^^
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— Van het Land van Ark el en dt

Vyf Heeren Landen.

§. LXV^I. Iq het voorjaar vindt men hier

gemeenlyk veele menfchen aan continueele , re-

mitterende alle - en anderdagfche Koortfen , en
fomtyds uitflag- koortfen , ziek liggen ; ook wel

aan ligce Inflammatien in de keel en borst onder-

worpen ; veelen aan Diarrhoea , en in het na-

jaar ook aan veele keel- en borst -ontfteekingen,

verkoudheden, fterke hoesten , rkeumatquepy'
nen en continueele koortfen onderhevig ; doch

de meeste ziekten zyn hier niet kwaadaartig ,

zeldzaam epidemijch ; en wanneer 'er die al ge-

vonden worden , duuren zy gemeenelyk niet

lang ; verfchillen ook in 't eene voor - of najaar

zeer ; het welk van het veranderlyk faifoen af-

Jiangt. — En dat hier niet veele gevaarlyke

ziekten plaats hebben , wordt verzekerd uit de

jaarlykfe fterflysten te kunnen worden opgemaakt,

als die het eene jaar van bet andere weinig van

eikanderen verfchillen. — Het beloop der

piekten van deezen nazomer , uit Gal- of Rot-

koortfen met wormen verzeld , wordt met ver-

langen te gemoet gezien. [De Heer Dr. A.

Blom heeft zich , op myn verzoek , door den

Jleer G. Kol ff, thans emeritus Predikant te

Spyk^ de moeite wel willen geven
;, deeze ziek-
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te enz. mede te deelen : en vermits dit berigt

veele byzonderheden , de ftad Gornichem be-

treffende , behelst ; zoo hebbe ik liever dit ftuk

in zyn geheel in de ByZagen ^ letter P. willen

plaatfen , dan van het zelve hier éene gebrekki-

ge inlasfing maaken. — Men kan uit het zel-

ve zich een nader begrip vormen van de ziek-

ten , welke jaarlyks min of meer aldaar worden
waargenomen. —>

]

[ §. LXVI*. „ Van de Vyflleeren Lan^
den heeft de Heer Dr. C, P. Smitsbergen,
die te Leerdam^ enindezelven, de Geneeskonst

oeffent, het volgende berigt gegeven (g-).

I. Waterachtige landen in deezen (Ireek, ja

^elfs dezulken , die federt veele jaaren niet ge-

inundeerd zyn geweest, veroorzaaken by de op-

gezetenen veele fcorbutique Ziekten , Peripneu^

monicB fwthde en Morbi catarthaks : 'm tegen-

deel kwamen H^moptoë, Pleuritides^ VeripneU'

monw ver£ , Phrenitides , Paraphrenitides , en
'Angindd inflammatoria , fpaarzaam voor. De

omitus cruentus was daar en tegen dikwyls on-

er de Lyders vernomen , zoo wel als de Jln-

tn£ fungofdS , altoos eindelyk met een doodelyk

gevolg : waar toe mogelyk het misbruik van

Coffy

C^) Door den bovengemelden Wel Eerw. Heer R. Q,
Bartz, in dftto den 21. en 22. Septmks^ ^71^-

L4
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Coffy en Thee , als de GlanduJce oefophagi ver-

7Avakkende en relaxeerende , ten laatften zooda-

nige fungeufe uitvvaiTen verwekt , onder de voor-

fchikkende oorzaaken kunnen geteld worden.

2. Wat de Rotkoortfen aanbelangt, derzel-

ver getal zoude groot zyn , als men de Chirur-

gijns gelooven konde , die dikwyls eene Ephe^

tnera by den gemeenen man daar voor willen

doen doorgaan. Wat my betreft , fchreef de

Heer Sm i rsB e ii g en , ik heb 'er nog weinige

ontmoet 5 als in het jaar 1764. te Hefkoop , als

wanneer de Lyders by den eerften aanval huive-

rig en rillig werden , met daar op volgende vlie-

gende hitte. De pols was byna als die van een

gezond nienfch ; de tong zagc, vogtig, en met

eene geele groene korst bezet ; aanitonds volgde

*er eene fchielyke verzwakking op. —
3

.

Morl^i endemici heeft men hier niet , ten

?:y men de Scorbutus hier onder rekenen wil
{

maar eptdemici thans veel. Sedert Augustus zyn

hier veele Fehres Intermittentes autumnales ge-

.^eest 5 die de aandagt van deezen Heer meer

dan op voorgaande jaaren hebben gaande gehou-

den {hy In den beginne lieten zy zich be-

zwaa^-

(&) [Dit is ^it jaar de algemocne klagte , niet nlleen van

^e voorjaars-koö^tren (§. LXVI II. 4.^) , maar pok van de

iiajaars-koortfen, als uit verfcheidene volgende Jnikeh , en

iiiync eige bevinding aan den Leulfcndam , te Voorburg , e«

genige \^cinige alhier in 'sllage gebleken is. j .
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^Wharlyk van eéne Feiris continua onderfchei-

flen , wegens haare langduurige en verdubbeld©

aktlvallen ; vermits zy naauwlyks tuflenpoos-

den , of de koude en koorts verheften zich tér-

Hond wederom , dewelke eindelyk begmnende

zagter te worden , en te mtermttteeren , haare

waare natuur deeden kennen. Genoegzaam alle

lyders klaagden over zwaare hoofdpyn , bitter-

heid van den mond , met eene vuile beflagen

tong, en afkeer van eeten : alle kenmerken van

eene materies putrida biliofa in de eerfte we-

gen , die naar binnen gevoerd zynde , de oor-

zaak der ziekte uitmaakte : om welke reden de

Vbmitivefi uit Ipecacuanha , Tartarus emeticus

en Oxymel fciUtuciim nu en dan herhaald , een
ongeloofFelyke menigte bedorven gal van onder

en van boven ontlasten, met uitneemend effeSf;

ja dikwyls met gevolg van eene volkomen her-

ftelling. By fommigen werden na den zesden

of agtrten d2ig h^morrhagi^ nar'mm waargeno-

men; en in fixu fetiuwri de menfirua (/) met
goed gevolg : daar in tegendeel de aderlatingen

meer nadeel dan vrugt deeden. By Vrouwen ,

in welke de Heer Smitsbergen wist, dar

de^?

(O Aan den Lsidfendam vloeide in Augustus eene Vrouw
na den dood , dewelke aan de gevolgen van eene Fehris ca^

tarrhalis
, waar in het bloed fterke bewyzen van cntReeking

hadde gegeven , nogthans met alle tekenen van eene volko-
J^e crifis , op den 9. en ii. dag in de Urine , fuhcomatofè ^ waar
viit zy óntwaakende door eene hevige fluiptrekking , Qverlep-
^cn was

I'S.
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deeze fluxus naby was , en die klaagden over

fpanning in den nek , of pyn in de lendenen ,

tragtce hy deeze ontlasting te bevorderen , niet

door zoogenaamde Emmenagoga , om dat de

meesten de Impetus en Vdocitas circulationis

vermeerderden ; maar door Emollientia laxanüa

topfcay Epispaftka^ pediluvia ^ frï&iones parthm
ïnferiorum , altoos met gewenfcht Jucces.

4. De Recidive fporadicde hadden om dee-

zen tyd hier nog plaats. Deeze Heer had 'er

fommigen onder handen , by vvien de Koorts ,

door al te vroegtydig gebruik van de Kina ,

gefiipprmeerd was , en die thans eene tertiana

dupkx hadden. Deeze elendige menfchen ^

( dus luidt het berigt
, ) gaan en ftaan kvvynen-

de, klaagen zeer over benaauwdheid voor hec

hart, en pyn in de maag. Hy behandelde ze

niet anders als door openende en refolverende

middelen , doch in de geneezing vorderde zyn

Ed. tot nog toe weinig" (/è)].

— Van

(^5 Best Haagde ik in bovengemelde plaatfen, na iterativc

ontlastingen van boven en van onderen, met een fterk decoc-

turn corticis Peruviani , onder welker gebruik de LydeVs eerst

wel fchenen agteruit te gaan , zoo dat eenigen als wezenloos

en fommigen doof werden ; maar door het beftendig en aan-

houdend gebruik volkomen te regt kwamen. Gelykde ziekte

in eenigen , als een bewys van de onvolkome crifts , door
de Sprouw fcheidde , onder welken ik niemand verlooren

heb. " Het volgend kwynen werdt in behoeftigen door

een foort van Spirüm Mindereri , uit gemeenen y^zyn, of Wyn
^zvn 3 met gezuiverde ^ ten inlaftcn witte , Cin&res clavelkti

ge-
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— Van den Alb'lasserwaard.

§. LXVIL Wegens den Alblasferwaard

berigt men , dat de inwooners , als meest aan

de dyken , en dus hooger land , dan in de lie-

den en doorgaans ten platten lande , bewoonen-

de , zeer weinig aan ziekten onderworpen zyn.

Althans zouden hier geene gewoone ziekten in

het voor- of najaar , buiten Verkouwdheden
,

plaats hebben , ten zy het land gsïmmdeerd, of

met water bezwaard ware : gejyk in den winter

van 1770 en 1771. wanneer men veele brandi-

ge Koortfen , Kinderpokjes en ontfleekene Pleu-

ris/en in de borst en elders befpeurde. — Door
het bewoonen van dit hooger ftaal , zouden dee-

ze menfchen wel minder aan de gevolgen van
't bewoonen van eenen laagen en vogtigen grond

onderworpen zyn ; uitgenomen de Roos , die

nog al veelmaalen onder hen plaats heeft , doch
zelden van gevolg is : dewelke by de verkoud-

heden enz. gevoegd , het beftaan der Morbi ca-

tarrhales , en de apparatus primarum viarum

( §. XLVII. ) enz* bevestigen. —
gefatureerd , beftaande ; en lepelsgewyze, met 3 of 4 deelea
water verdund ingegeven , doorgaans naa; wenfch over-*

>vonnen. J

^— Vm



1,72 Van de Ziekten , ^welken uit de 'Natuurly^e

'— Van den Löpiker Waard , het Land
van Stein , den omtrek van dien,

' en dm Krimpener Waard.

§• LX VIII. De Berigten van deeze flree-

ken zyn als volgt

:

[ I. Te Ts/eljïem en daar omflreeks heer-

fchen in den winter en in 't begin van het voor-

Jaar veele catarrhak en rheumatiqtie Ziekten

,

onder welken, in omtrent 6 jaaren aan den Heer
Doélor J. E. Lyklama a Nyeholt, die

het berigt hier van , ter vervulling van het

openftaande gebrek, zeer geredelyk (/) gege-

ven heeft , weinige zuivere inflammatore zyn
voorgekomen. Daar in tegendeel de meeste

Koortfen , zoo in het voor - als najaar , vry zui-

ver intermitteenn , en in het najaar van het gal-

agtige foort zyn. — In het laatst van het jaar

1770. tot in den winter van 1771. graffeerdeii

hier by aanhöudenheid in - een - loopende Gal-

koortfen,' die zeer tot Rotkoortfen neigden ; en

veele patiënten laboreerden aan wezendlyke Rot-

koortfen , by de meesten met petechien verzeld.

Deeze waren zoo befmettelyk , dat het zelden

gebeurde , dat als 'er een in een huis aan ziel^

(/) r Vo!gcn,<; fchryven va!? den 4. 4u^u^tus 1776.]
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kg , het ganfcbe huisgezin niet aangetast werde.— Zelfs die maar eens of tweemaal by de zie-

ken kwamen , werden ziek. — Sedert had

die Heer dezelve byna in het geheel niet meer

vernomen. " ]

[2.] Te Oudewater hadden, behalven de

gewoone voor- en najaars- koortfen , federt 5 a

6 jaaren (^m^ veele Rotkoortfen plaats gehad,

die zeer brandig en zelfs befmettelyk waren.—
Ziekten, uit belette doorwaasfemiiig , zyn hief>

gelyk in alle wateragtige landen, vry gemeen.

[ 3. De voor- en najaars ziekten worden

a. ) Van Gouda mede opgegeven in Fehres

vernales en aiitumnaks te beltaan ; terwyl de

Morbi inflammatorii , als Phrenitides^ AngiudOy

JPeripneimoni^ , Fkiiritides^ ColkdS inflamma--

iori^^ Rheimatismij enz. hoewel die meesten-

tyds des winters en in het voorjaar regeeren ,

nogthans door het geheele jaar gezien worden ;

naardien de fchielyke verandering van Weder
daar zeer veel invloed op heeft , en men alle

tyden van het jaar in dit land aan die verande-

ringen is blootgefteld. Wat voor het overige de
Febres continua inflammatorii betreft , welke

niet plaatfelyk haar voornaamfte geweld oefFenen

en na die plaats genoemd worden , zyn alhier

niet

(m) Volgens berigt van Dscmher 1771.
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niet menigvuldig , hoewel 'er nogthans meer dan

eens inflammatore Ziekten behandeld worden ,

welke niet tot een der bovengemelde gevoeglyk

konden gebragt worden. — En wat voor het

overige den aart der ziekten betreft , zoo leert

de bevinding , dat de voorjaars ziekten veelal

overhellen tót het hiflammatore ; en in de be-

handeling daar op acht moet gegeeven worden ,

niet tegenftaande men te gelyk moet zorgen ,

dat de eerde wegen van hunne bedorvene ftof-

fen ontlast worden , en in zoo verre eenigzints

gemengd kunnen worden gerekend. Daar en bo-

ven imermitteeren de Febres intermittentes- veel

al vry zuiver , zoo men dezelve behoorlyk be-

handelt. Daar en tegen loopen de Fehres au-

tumnales zoo zuiver niet af , maar moeten veel

al onder de naam van Febres tertiana dupUces ,

of Febres continus remituntes gebragt worden ,

gaande ook wel tot Febres maltgna over, en

verdienen fomtyds zelf den naam van Febres ter-

iiandd maligne ; die dan in den beginne wel af-

loopen ; maar ook indien men niet op zyn hoe-

de is , in een of ander acces , doodelyk zyn,

Deeze kwaadaartigheid der najaars koortfen heeft

niet altoos plaats , maar is voornamentlyk geble-

ken in den jaare 1761 en 1702. wanneer dezel-

ve epidemifch graffeerden : van welke de Heer

Dr. A. Verryst (die dit omftandig berigt (f?)

zoo

(n) [In dato den 31. July 3 77'5,3
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j

zoo gunftig als volvaardig my wel heeft willen

mededeelen) in zyne aantekeningen (Juè litt. A.)

in de Bylagen letter Q. ons onderrigt : na welke

jaaren men tot heden in deeze Stad geene zoo

veelvuldige kwaadaartige Najaars koortien gezien

heeft ; hoewel jaarlyks alhier eenigen van dit

kwaadaartig foort getraceerd worden. Wat nu
de Febres maligna cum petechiis ^ enz. betreft

,

( waar omtrent ik onderzoek gedaan hadde , }
zoo herrinnerde zich deeze Heer twee aanmer?»

kelyke Epidemien^ die geduurende zyn pra&yk
te Gouda gezien werden : en welke ziekten on-

der den naam van Febres putrida matigna voor-

komen : omtrent welke eerfte Epidemie in den
jaare 1703 en 1764, die Heer zich refereerde

aan zyne aantekeningen (fub litt* B. ) , in de

Bylagen letter R. gevoegd. En welke tweede

Epidemie , van het begin van den jaare 1 77a..

tot de Lente van den jaare 1775. geduurd heb-

bende , in veele opzichten overeengeftemd heeft

met de voorgaande , nogthans met dit onder-

fcheid 5 dat de Cortex Peruvianus en de Feji-

catoria met grooter fucces zyn geappliceerd dan

in de voorgaande ; en dat na het beteugelen van

die gevaarlyke ziekte , de volkomen herftelling

veel fpoediger gevolgd is : ook werden 'er uit-

wendig veele abfcejjèn en gangran^e gezien ,

die men critica noemen mag , herftellende de

Lyders daar op zeer gelukkig. ^pht^e ihtus-

fchen zyn zeldzaamer in deeze , dan in de vo-

rige
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rige geweest; hevige Convulfwnes hebben daar

en tegen in den Heer Verryst zeiven en in

anderen in ftatu morbi plaats gehad. Voor hec

overige is het aan deezen Heer overtuigend ge-

bleeken , dat deeze ziekte zoo wel contagieus

geweest zy , als de eerde , niet alleen in ande-

ren , maar ook in zyn Ed. zelve , die door het

geweld derzelve in de maand van Augustus van

het jaar 1774. in het uiterfte gevaar gebragt was:

maar door de wyze dire&ie van den wydberoem-

den Hoogleeraar van Doeveren, gelukkig

herfteld werdt. — By eenigen waren Petechien

gezien , hoewel derzelver getal ten opzichte der

overigen gering geweest zy. Voor het overige

heeft deeze Epidemie , zoo wel als de voorige ,

voornamentlyk de onvermogende ingezetenen

aangetast , waar van de redenen ligtelyk kunnen

worden opgemaakt , zynde dezelve voor veelen

doodelyk geweest (0).

^.) De

Cö) [De Heer Verryst fchreef my, by vfyze van Supple^

ment , den 12. Oétober dcezes jaars , wanneer dit blad ge-

drukt werd , hei volgende : „ Wat deeze Stad betreft, zoo
liebben wy dit jaar meerder Voor- en Najaarskoortfen gehad

,

dan ik federt den jaare ijór en 1762. alhier gezien hebbe.

Die , van dit Voorjaar , zyn wederom zuiver tntermitteeren^

de geweest, en van geene kwaadaartige gevolgen , op de ge-

woone wyze , met eenen goeden uitllag behandeld : maar'
de Koortfen van dit najaar zyn kwaadaartiger geweest , dan
ik dezelve federt de bovengenoemde jaaren getraceerd heb-

be ; het welk over het algemeen moet verftaan worden. 'Er

zyn *er geweest met eene zoo fchielyke verzwakkinge , dat

ik op het tweede accss den Cortex heb moeten gcevcn ; waar



Cjeficldbeïd van het Faierland voortvloeijcfi. 177

è.') De Fehres fcarlatina eryjtpekce^ hebben

tentyde van deezen Heer een en andermaal gere-

geerd , maar niet kwaadaartig : hoewel zyn Ed.

in den jaare 177 1. berigt is, dat het Dogtertje

van Ds. Blaauw aan het Roodvonk overleden

was; [ welk geval de Wel Eerw. Heer Blaauw,
om evenwel iets aangaande de ziekten van deeze

ftad te melden , my omftandig ter dier tyd heeft

medegedeeld , als die door den Wel Eerw. Heef

J. VAN Spaan tót het opgeven van een berigt

van Gouda was verzogt : 'c welk ik echter toen

niet heb kunnen verkrygen. ] —
c.) D©

omtrent ik wederom ondervonden hebbe , dat *er niets het

poeder van dit middel te boven gaat ; en omtrent eene zoo
groote kwaadaartigheid niets op den cortex Pëmvianus , bui-

ten het zelve te vertrouwen is. Drie 'Decoüums van deezen
Koortsbast , öp wiens deugd ik volkomen konde flaat ma-
ken , en wel yder van twee oneen , tot de colature van XIV.
oneen , zeer lang gekookt j na het tweede acces toegediend,
en voor den derden aanval uitgebruikt, konden niet beletten,

dat het derde acces met eene zoo groote hevigheid te rug
kwam , dat men niet anders dan den dood te gemoet zag ,

(B'rro perpetiiis ferè convulfionihiis concujjo , frigidisqiie Jud»rihus per^

fufo , puljis celerrimo , dehüijjlmcqiie , ore hiante , ipfoque nuUafefi-

fiLs indicia prcehente , tot dat na het app'iceeren van vier Fe-

Jicatorien en één Enema , uit den cortex Perwuianus , het acce^

omtrent 12 uuren geduiird hebbende , de Lyder, zynde eea
fterk man van omtrent 40 jaaren , tot zich zelven kwam ,

en de koorts remitteerde ; waar op hem terflond de cortex

in pul'vere , en wel tot twee oneen in de remijjie , met een al-

Icrgewenfcht gevolg door my werdt toegediend.^ Heden is

onder mync behandeling eene Juffrouw van 72 jaaren , de-
welke federt ccnige dagen door een hevig acces van Koorts,
niet geduurigQ fiaauwten overvrdlen werdt , aan welke ter-
flond, na het eerfle acces ^ niet veel Jucces den s^rU:^ Pcrwm-
nus hebbe toegediend."]

XFllL Deel l\l
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c, ) De gevvoone voor - en najaars Ziekten

in de bygelegene Dorpen-, 2^yn veel al met die

van de Stad overeenkomende ; maar ten opzich-

te van de Feöres wtemuttentes autumnales ver-

dient aangemerkt te worden , dat dezelve in de

Drooggemaakte Plasfen en derzelver omtrek te

Hazerswoude , Waddinxvee?! , Boskoop 5 enz.

federt eènige jaaren hevig gewoed hebben , waar

omtrent de Heer Verryst zich voornamentlyk

tot deeze twee laatfte Dorpen bepaalde , om dat

zyn Ed. de Lyders aldaar van tyd tot tyd zelve

hadde geviftteerd , en dus het beloop van die

ziekten hadde kunnen nagaan. Noqit hadde zyn

Ed. de Febres autumnales intermittentes maligne

heviger zien woeden , dan in de maanden Au-
gustus , September en Ó&obervm den j^ave 1775.
wanneer het grootfte gedeelte der inwoonderen

van Waddinöcveen en Boskoop door dezelve werd

aangetast. Zy vertoonden zich onder de gedaan-

te van Febres tertianx , Tertiande duplicss , Fe-

bres contmu£ remittentes , Hemitritaeae , enz.

De Aderlatingen waren veelal verderfelyk , en

werden in het geheel niet in het werk gefield.

Na den eerden aanval gaf zyn Ed. een Emeti-

cum of Laxans ; en op de minfte teken? van

kwaadaartigheid , zelf dikwyls na den tweeden

aanval , den cortex Peruvianus tot twee oneen

,

ja zelf tot drie oneen in de eerde 24 uuren ,

zonder het minde nadeel. De Enemata uit den

cortex Peruvianus, daar dezelve van boven niet

kon
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kon in gekregen worden , deeden ook uitrnun-

tenden dienst (/?), als mede de Veftcaniia. De
cortex Perüvianus tydig in éen behoorlyke hoe-

^ veelheid toegediend , keerde zoo gelukkig het

^geweld van die kwaadaartige koorts af, dat alle

de Lyders daar door behouden wierden , het geen

die Heer wel wenfchte ook te kunnen .getuigen

omtrent dë Feires piitridae malignae hier voor

gemeld 5
gelyk de beroemde lerjche Dr. J Simö

in zyne fchoone Verhandeling Objervat, on Epi-

dem. Disorders i pag* 273. Lond. 1773. van de

Fehres nervofae punidae , of maügnae aangete*

kend heeft
,
geen Lyder , aan wien de cortex

'Perüvianus behoorlyk gegeven was , verlooren

te hebben (^)-
^.) Wat

(_p) [Derwyze flaagde ik allergewenfchcin deRofkoortfeii
van Overflacqué enz. in de jaaren 17Ó0-17Ó3. en verloor 'er

gecnen, by welken ik tydig geroepen werd. Men zie myne
Hiftoria Conjlitutionis Epidemkce , enz. Cap. II. feQ. I. §. XXlX.
ïiouk. pag. 35, 36.]
' [ (q^ In bovengemelden brief (not. 0.) fchreef die zelve

Heer nog het volgende : „ Ten opzichte van de koortfen in

de Droogmakeryen: dezelve hebben wederom van dit najaar

fterk geregeerd , en regeeren nog te Waddinxveen en Boskoop ,

ook te Hazerswoiide , Zevenhuizen , enZ. hoewel tQ^oskoof tn

Waddinxveen niet zoo kwaadaartig als in 't voorleden najaar.

Misfchien heeft daar ook tóe gecontribueerd, dat ik aan de

Q)irurgy?is van die plaatfen geraden hebbe , wanneer zy zien ,

dat de koortfen van eenen kwaadaartigen aart zyn , terftond,

voor en aleer 'er gevaar plaats heeft , na het geven van een

Vomitif of Laxans , tot den cortex Periiviamis over te gaan ,

waar van de Cèinir/jyrj Soumain te Boskoop in 't voorleden
Dajaar , en de Chirnrgyn de Nick te Waddinxveen in dit na-'

jaar , met gewen fcht /wccw , op myn aanraden , gebruik ge-

maakt hebben , wanneer zy door die koorts aangetast ^ 0^
Ma het



iHo P'an de Ziehen ^ tcelken uit de Natmrlyh

d. ) Wat de Febres putridae malignae m
de omliggende ftreeken betreft. *Er heeft na

de overftrooming van den Crimpener Waard ,

door de doorbraak in den Lekkendyk, in 't begin

van den jaare 1760. een Febris putrida maligna

geregeerd, en indejaaren 1760, 17(51, 1762,

te Stolwjk , Bergambagt , Ammerstol , enz. ,

waar door veelen weggerukt zyn. Te Gouderak

heeft 'er insgelyks in den jaare 1761. een F^-

hfis

"het tweede acces tot dezelve zyn overgegaan ; en dus niet al-

leen gelukkig het gevaar ontweken , maar het gebruik van
den cortex Perwuianus eenige weken aanhoudende , en te ge-
lyk eene voorzigtige levenswyze 'er byvoegende , volkomen
herfteld gebleven zyn , en geene atteinte van recidiven gehad i

hebben. Ik denk , dat men in die plaatfen , alwaar dezelve
m het najaar zoo hevig woedden , nog wel de cortex Peruvia-
nus , als een Propbylaxis tegen de Febres continiics remütentes

,

Tehres tertiance duplices , of tegen die Febres tertiana foporqfa zal

dienen te gebruiken ; hoewel het te vreezen is , dat veele
jnenfchen , voornamentlyk op de Dorpen

, gezond zynde ,

feezwaarlyk tot eenige voorbehoeding van dien aart zullen té

disponeeren zyn. Te Zevenhuizen in dit najaar een en ander-
maal vifiteerende, heb ik aldaar ook diekoortfen aangetroffen.

Behalyen in en omllreeks die Droogmakeryen , heb Ik ook in

dit najaar te SwammerdaJH , Bodegraven, Sluipixiyk , HaafireeU
en Gouderak , die Febres intermittentes maligne gezien , gelyk
ook te Bergambagt ; hoewel het my toefchynt , dat dezelve-
aldaar maar eenige weinigen hebben aangetast , en niet zoo
algemeen aldaar geregeerd hebben , als in de bovengenoem-
de plaatfen. Tegenwoordig behandel ik ook een Lyder even
buiten deeze ftad , die my toefchynt een Febris qiiartana ma-
ligna te hebben ; waarom ik , na hem een Emeticum en laxens

gegeven te hebben , terflond tot den cortex Peruvianus ben
overgegaan. De redenen , waarom in deeze reynitteerende

Jcoortfen de ccrtcx Peruvianus zoo veel voortreffelyker uitwer-
kingen heeft , dan in de Febres putridce malignes ,. kunnen ge-
leezen worden by den grootcn Morgagni de Sedib. ^ caiif»

Morb. Lib. V* Epill. Lxviii. pag. 441. u. 2 en 3 waar aan ik

my gedrage.

I
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hfis putrida maligna gewoed , waar van (fu&
iitter. C. ) in de Bylagen letter R. eene aante-

kening hier' by gevoegd is. Eindelyk in den
jaare 17^3. te Moordrecht.^

[4. Te Schoonhoven j in den Krimpener-
v:aard aan de Lek , tegen over den Alblasfer-

waard gelegen , zyn de meeste voorvallende ziek-

ten, en niet die men nu en dan behandelt, den
ganfchen tyd van het jaar , gaande en wederko-

mende Koortfen , Phrenitides , Angina , enz.

Deeze Koortfen zyn , volgens de waarneemingen

van den Heer Dr. W. van Lil (^) , (die

deeze gaping , daarom verzogt zynde , ook zoo
bereidvaardig als de beide voorige Heeren heeft

gelieven te vervullen ) zoo wel in het voor - als

in het najaar injlammatoor bevonden ; zoo dat

zelf die geene , dewelke in het najaar aanvangen,

en tot het voorjaar doorloopen , in den beginne

meer van een ontfteekenden aart zyn , dan die in

het voorjaar een aanvang neemen. Ook vondt

die Heer de doorloopende Koortfen hartnekkig

in de behandeling , gelyk dit voorjaar hem zulks

nog geleerd had in een jongeling van 2 1 jaaren ,

welke in November van het verlopen jaar 1775.
reeds een anderdagfche koorts hadde , hoe (terk

hy purgeerde , en twee a driemaal adergelaten

was , de aanval nogchans even vinnig bleef , 'c

welk

f?) [Van deu 11. Augustus 1776.]

M 3
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welk duurde tot in de maant Maart van 177Ö.
wanneer de Cortex Periivtanus ^ volgens de on-

derftaande formule heiii gegeven zynde , de

vierde fles eerst deeze koorts overwoji ( r ).

a.^ In het voorjaar 17Ö2. regeerde alhier

in de Itad een gelyke Febris mali'2;na cum pe*

techiis , (zoo als boven door den Heer Doélor

Verryst van Gouda enz. in 1763 en 1764. is

opgegeven.)

[[
(r) R. Cortic, Peruviati. §.ij. Rad. Serpentai\ Virgin. Rad^

(ontrajerv(B a ^{5. Flor» centaur, min, FoL Trifclü fihrifii a. m. j.

Sal. tartar. § {5, Vini albi Gallici pint. W. F. DEcoÜ-um. Omni

hora poculum.2 [Men heeft dit jaar algemeen geklaagt over

de hardnekkigheid der voorjaars-Koortfen , zonderling ook
iii 'sllügö en deszelfs omtrek. Sommige woeddea tegen alle

middelen ; terwyl de cortex Peruvianus , zelfs in de hardnek-

iigfle , meer kwaad dan voordeel aanbragt : anderen daar eii

tegen , met de medicynen ophoudende , genazen van zelfs.

De gefchiktlle wyze was, met pulviv Cornachini om den ande-

ren dag te laxeeren , en tuffen beiden met Spiritus Mindereri-

of andere middel (lagtige vogtenen zouten , als Sal Glauberi

enz. voort te gaan. -— Ónder andere zieken behandelde

ik deezen zomer een behoeftigen Boerenknegt van Soetermeer,

welke federt den herfst van het voorleden jaar aan een der-

dendagfche Koorts gekwynd , zyn weivaaren vermedici-

iiee'rd , en in plaats van te vorderen , een dikken , har-

den en opgefpannen buik daar uit bekomen hadde. Hy her-

Helde volkomen, zoo van de koorts, verouderde verfioppiri-

gen , en daar uit ontflaancn dikken buik , door de SpirU-

tus Mindereri viilgaris , boven reeds gemeld , waarvan hy. ooic

alle uur een lepel, met twee of drie lepels water verlengd,

innam , en met de tweede fles tot zyne volle en volkomen
gezondheid geraakte.]



Ge/leldheid van het Vaderland voortvloeijen. iS^

^.) In de (lede Nieupoort, gelegen in den

Alblasferwaard j was deeze ziekte hevig : Men
vernam , dat die Lyders , welken doof werden ,

het fpoedigfte herftelden ( s ). De verdere

Symptomata kwamen met die van Gouda , enz.

overeen ; en de behandeling ter geneezing , op

gelyke wyze gefchiedende , herftelden de mees-

ten. —
^.) In den jaare 17^7. regeerde 'er eene

Tehris biliofa , welke door emetica , in den be-

ginne gegeeven , best te ondergebragt werdc.

1^ ^ ) In 1774. regeerde 'er eene Febris
"
fcarJatina in de ftad , en was ook gemeen aan

de overzyde van de rivier , te Grootammers en

Langerak over LeL
e.^ In 1775. openbaarden zich , na dat de

hiUrmitteerenae voorjaars Koortfen geëindigd wa--

ren, ^^«^/V^f/g^/^of aanhoudende Koortfen ; wel--'

ke wel eens fchielyk afliepen , hoewel fommi^
gen echter lang aan dezelve fukkelden ; vooral

,

wanneer de Cortex Peruvianus niet overvloedig

gegeeven werdt.

f.) In dit Jaar 1776. zyn in deeze Stad

Schoonhoven veele Febres biliofa , als mede in
^

Langerak over Lek : de Lyders klaagen over
'

walging, zonder braaken; pyn of ligtheid in het

hoofd ; de. pols is klein en zwak ; de Lyder be-

vindt zich nu.en dan koud of warm ; de Tong
ziet:.

,^ (O Yergelcfcen met §. LXVI*. nom, 4. not. c. J
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ziet wit ; hy kan niet zweeten , is brandig ; de

eetlust is weg ; de ürin helder ; by fommigen

rood ; de mond heeft een bittere fmaak enz. (ty

Deeze Heer had aan fommigen Emetica gege-

ven 5 welke niets goeds deeden : best her-

flelde hy dezelven door Deco&a aperientia

en Laxantia. Daar na gaf hy Mixture uit

Rheum met Abforbentia S Salia [media] ,

vooral Sal Mirabilis Glauberi , met behoorlyk

vogt gemengd. De Syropen in de Mixturs
walgden de Lyders , dus hy weinig van dezelve

daar in deedt. — Na de zuivering van de eer-

fte wegen gaf hy den cortex Peruvianus tn forma

DecoSfi , of in Pillen , na dat de lyders medicy-

nen gebruiken konden. — In de thans gras-

feerende Febres biliofae openbaaren zich op den

6. of 8. dag bladders met waterig vogt, by fom-

migen op de armen of beenen ; meest op bedek-

te plaatfen. Dan , zoo ras de lyders beginnen te

zv/eeten , zyn dezelve weg , en laaten geene

jeukte of eenig ongemak over.

g. ) De 'Fthris qiiartana werdt veel gevon-

den onder de boeren daggelders , welker werk

het is het land te bearbeiden , vooral in het

voor- en najaar. De 'RJieumaUsmus valt mede
dikwyis voor onder de boeren dykwerkers ,

yooral by inbraken of overftroomingen.

é.) Be-

1^ (O Gelyke ziekten heb ik in deeze maand Jugustus ea

Ssptcmher/m de bovengemelde Dorpen ( 5. LXYI"*". nom. 3.

5Pt. aO;dbch weinige h\ 'sHa^s gezieu en beliandeld.]
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h. ) Belangende de onderhoorige plaatfen
,

heeft de Heer van Lil in 17(52. te Am-
merstol eene Fehis putrida , die in fommigen

kwaadaartig was , en overeen kwam met de bo-

vengemelde in het berigt van Gouda , behan-

deld , welke van gelyken te Grootammcrs , aan

de overzyde der rivier vernomen werdt.

— Van de Maassteden.

§. LXIX. De meest heerfchende Ziekten

worden van Rotterdam en deszelfs omtrek ge-

meld te beftaan :

I. In Verkoudheden , Fleuritides en Pe-
fipneumonis noth£ , Angin^e , en Febres inter^

mittentes , die hier ook zeer gemeenzaam zyn ,

byzonder in de lente en in den herfst. Febres

en Morbi injJammatarn veri zyn zeldzaamer.

Buiten de dagelykfche en fchielyke verandering

van de lucht en het weder , van warmte en kou-

de, droogte en vogt enz. (§. XL.), worden
deeze ziekten voornamentlyk toegekend aan het

openliggen der ftad , (vooral aan de Noord- en
Noordwestzyde,) den vryen doorgang derluchc

en buicengemeene doorfpoeling van verfch en
ftroomend rivierwater ; waarom de kwaade Kee-
len hier ook meer Anginae catarrhales ^ dan
waare ontfteekene zyn , en best zonder veelader-^

laaten geneezen worden. —
M 5 ^, Iia



1^6 Van de Ziehen , ^melken uit de Natuurlyke

,

2. Indejaaren 1771 ,1772,1773 [en 1774]
zyn tusfen het derde en vierde gedeelte meii-

fchen , volgens de gemeengemaakte Doodlysten
iii de Rotterdamfche Courant , aan de Teering

,

(zeker uit eene der voorafgaande genoemde oor-

zaaken, of verwaarloosde verkoudheden , voort-

gebragt ,) overleeden. Door dezelfde oorzaaken

is eene belette ongevoelige uitwaasfeming ook
meer gemeen. Waar aan ook misfchien al me-
de dikwyis toetefchryven is , dat de tusfenpoo-

zende Koorfen ligtelyk weder koomen : gelyk

deeze in het voorjaar beter met Sal polychrest ,

Antimonium Diaphoreticum ^ en Rob Sambuci^

dan met cortex Peruvidnus geneezen worden ;

ja onder het gebruik van denzelven meermaalen

wederkeerep : zoo heeft "het tegendeel in het

najaar plaats.

3. De nabuurfchap van deeze ftad met de

Zeeuwfche fteden enz. door den menigvuldigen

koophandel , dien zy onderling met eikanderen

hebben , en die gelegenheid geeft tot over en

weder reizen , acht men de zekere rede te zyn

,

dat de tusfenpoozende Koortfen , die zy vaak

medebrengen , en daarom Zeeuwfche genoemd
worden , in deeze ftad gemeenzaamer zyn dan

elders : waarom de Galkoortfen en Diarrlweae

futridae , volgens een ander berigt , onder de

meest heerfchende Ziekten van deeze Clasfe ge-

lipuden worden^

3. En

,

I
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4. En , offchoon 'er op den eenen tyd

meer , en op den anderen tyd minder Rotkoorc-

fen , in Rotterdam worden gemeld voor te ko-

pien , zouden zy 'er nogthans minder gemeen

zyn ^an in 's Flage Qv} , Leiden y Haarlem
en

(u) De vergelyki.ng van de Doodlysten van deeze StaJ ,

tegen Jie van 's Bage , zouden dit kunnen befliflen , indiea

die nauuwkeurig (§. XVI, not. yO opgenomen waren.

tVlen zie dezelven van beide deeze plaatfen in de Bylagen
^

letter S eij T. en trekke 'er dat gevolg uit , 't geen het ge-
tal der Dooden oplevert. [[En vermits dit getal zoo merke-
lyk van eikanderen verfchilt , zoo heb ik , terwyl dit blad

ter drukpersfe ftont overgegeven te worden , nader aan de^
HooggeU Heere S. de Monchy hier over gefghreeven , die

my op den u- Sept. 1776. antwoordde ; „ Dat men
in het geheel geen llaat maaken kan op de doodlysten , ver-
mits de Bedienaars ter begraaffenifle de ziekte op de Secretaris

ird'dr gisfing of beste weeten opgeven. In dit jaar had zyn
Hooggeleerde , ten verzoeke van den Heer Secretaris , die
daar omtrent redres wilde maaken , zyn WelEds. gevoelen
fchrifcelyk opgegeven , eu daar in op eene overtuigende wy-
ze aangetoond de onmogelykheid , om ooit daar in te kun-
nei) reüsferen , bchalven ziekten van eene kennelyke befmet-
ting, of E^ukmicè grasfeerende. Dus zynEd. my raadde geen
bcüuit , dan wettig , daar uitte trekken.'' Myns we-
tens Wórden de lysten in 'sHage op geene andere wyze za-
niengefleld , uit welke het nogthans overtuigende blykt , dat
^er minder Rotkoortfen in die jaaren zyn opgegeven : en zy
zyn ook inderdaad weinig onder het betere deel der inwoo-
neren. Ik heb federt het jaar 1768. dat ik in deeze plaats
de geneeskonst geoeffend hebbe

, Ctot de helft van dit jaar

1776.) maar eenmaal een waare Rotkoorts met petecbkn ge-
zien ; maar eene waare Fehris nervea , en alleen eenmaal d©
Miliaria ruhra , welke in dien tyd onder het gemeen , uitwy-
zens de fterfiystén , wel zullen plaats gehad hebben : en dus.

kan het zyn
J
dat zulke ziekten minder onder het bereik Van

Zoodanige Geneesheeren vallen , die over het. vermogender
gedeelte der inwoonderen de pradyk oeffenen- Want of-
^Tchoon de oorzaaken tot rotting in *sHage, Leiden, Haarlem^
pnz, gefghikter mogtea zyu dan te Rottmlam , zoo is de' ge-

neigtT-



iS8 Fan de Ziekten , welken uit de Natuurlyke

en Afnfterdam ; ja zelfs had men in eene 35
jaarige praélyk geene buicengevvoone ziekten ver-

nomen. Das algemeen doorgaande Ziekten ,

behalven Kinderpokjes , Mazelen en het Rood-
vonk , 'er zelden waargenomen worden : 't geen

aan de bovengemelde gunftige ligging dier ftad

wordt toegefchreeven. Waarom by tyden van

befmettelyke ziekten in deeze landen , de Pest-

ziekten zelve hier minder gewoed hebben , en

ook minder gevaarlyk zyn geweest.

5. Befpeurde men echter ten dien tyde, dat

de Febres piitridce veel meer in de binnenftad ,

dan in de baitenftad waargenomen worden , om
dat de meesten van de kleine gemeente woonen
in de laage huisjes van de binnenftad , welken

door het hoog opmaalen van het binnenwater

,

uit-

neigdheid tot Morhi catarrhales , volgens het berlgt zelve , al-

hier zeer gemeen ; en de Gal- en Rotkoortfen • Scerbzms en
DiarrhcecB putridce , volgens berigt van wylen den Hooggeleer-
den Heer Prof. W. Vink, de meest hcerfchende ziekten

uitmaakende. Dewelke met de eerfte in een loopende , lig-

telyk gelegenheid geven kunnen tot voortbrengen van zoda-
nige ziekten onder het minder gedeelte der inwponderen , als

in de volgende artikels van Delftshaven en Vlaardingen ftaan t©

volgen. . Welke oorzaaken door het groot aantal menfchen ,

waar van beneden ter zyner plaatfe , in kleine en bekrompe-
xie wooningen , en meerendeels in ongefchikte wyken van do

oude ftad , by die geenen, die by nom, 5. opgenoemd zyn ,

grgotelyks tot het voortbrengen en vermenigvuldigen van die

piekten kunnen medewerken. Voor het overige maa-

ken de Teeringen een groot deel onder de jaarlykfe Dooden
uit; gelyk my de Heer J. le Francq van Berkhey , vol-

gens zyne ontfangene v)erig;ten , verzekerd heeft zodanig t^
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uittermaaten vogtig zyn , en gelyk [ volgens

fchryven van den Hooggeleerden Heere S. de
Monchy] de Heer Pringle overtuigend be-

weezen heeft, dat niets meer tot die ziekte aan-

leiding geeft , dan die vogtigheid en gebrek aan

vryen doortogt van de lucht door veele boomen.

§. LXX. Te Delfshaaven 9 Schiedam^

Vlaardingen , enz. (als hebbende met Schiedam

eene zelfde ligging en levensmanier, in de vaart

zoo ter Koopvaardy , als ter Visfery op Groen-
land , Ysland , ten Haring , Zalm enz. het fpin-

nen in de lynbaanen , netten breijen , en taa-

nen , buiten de Branderyen , enz. de gewoone
bezigheden dier fteden- en vlekkelingen uitmaa-

kende
, ) worden

I. De gewoone ziekten van het voor- eii

najaar gemeld , veelal onder de Clasje der Jn-

flammatoren , als Peripneumoni^ en P/etiro-pe-

ripneiimoni^ nothds Q ver^ niet zeldzaam te zyn

:

Q men denke aan al den zwaaren arbeid , die tot

de Branderyen en Scheepmaakeryen , enz. be-
hoort; 't geen in alle die plaatfen^ alwaar zwaar
tillen , draajen en torsfen , enz. den geftadigen

arbeid uitmaakt , gewoon is.) — De Koortfeo
loopen het meest uit op continueek of Galkoort-
fen

,^ en Febres rheumaücde : intermitteerend&

^heeft men hier minder, en die wyken voor wei-
nig middelen. ~~- Anderdagfche Kportfen, zoo
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in het voor- als najaar , zyn zeldaamer , en ge-

.makkelyker te geneezen , en derdendagfche

Kportfen zyn te Schiedam byna onbekende

'
"*

a. De buicengewoone ziekten , diè federt

tien jaaren [1771] te &Z?/^^^/7; gebeerfcht heb-

ben 5 zyn geweest in de jaaren 1763. en 1765.
Mazels ; in deii jaare 1763. en lyóS. Kinder-

pokjes ; in het jaar 1768. te gelyk met de Ma-
zelen eene lelykè Rotkoorts , die zeer algemeen

Was , en met erge kwaade Keelen verzeld ging.— In het najaar van 176^. openbaarde zich

ook alhier een Synochus piitrida , die zelfs het

jaar 1770. door geduurd , en veele menfchen

onder de arme gemeente aangetast en wegge-

fleept heeft , welke eenigzints kvvaadaartig en

befmettende was. Gelyk die zelfde Ziekten iil

en omtrent dien tyd in deeze omliggende (Iree-

ken geregeerd heeft. —

-

[ Om dit artihl zoo veel mogelyk met de
voorige en volgende Berigten eenftemmig te

krygen , heeft de Heer Dr. Keuchenius ( x )
het onderftaande Supplement door den Wel Éerw.

Heer G. Soetens my doen toekomen.

3. Sedert 1 5 jaaren heeft men hier in Schie-

dam weinig zuivere intermitteerende anderdag-

fehe Koortfen in het -voorjaar gehad , meer ligté

im

[ (x) In dato den 18. September 177Ö. 1
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inflammatore of van een' gemengden aart ; doch

meer catarrhak, gelyk Peripneumoniae nothce^

Tleurïtides , Tujjes ^ en veele Rheumatismi :

minder Anginae.

4.) Eveneens ontmoet men in het najaar"

die zelfde foorten van Koortfen het meest , wei-

nige zuivere tertianae , en zeer weinige q^nat-

tanae : maar daarentegen zyn onze Koortfen dan

meer contmuae remmentes en biliojap, Febres

putridae , met petechiae of müiaria , zyn hier

zeldzaam. ]

[§. LXX*. Volgens een laater en eigen berigt

I* Van Ddfshaven ^ zyn de voor- en na-

jaars ziekeen niet zeer menigvuldig , en meest

uit belette doorwaasfeming ontftaande.

^.) In het voorjaar komen aldaar ook dik-

wyls voorZydvvee, valfche Long ontftekingen ^

liheimatismi enz. by welke de koorts altyd ge-

duurig of ongeregeld verpoozende is.

b. ) De najaars koortfen zyn doorgaans me-
nigvuldiger en hardnekkiger : beginnende hier

,

gelyk meest overal , dikwyls zeer hardnekkig

,

en zyn dan allerbezwaarlykst van continudi te

onderkennen ; na eenige aanvallen worden zy
geregelder , ontftaan dikmaals uit , of volgen op
Galkoortfen , 't welk , inzonderheid tegenwoor-
dig

, (volgens fchryven van den Heer Doftor,

W.
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W. Servaas) 0)> hier plaats heeft : zyndé
fomtyds in fommigen zoo hevig, dac zy na Rot-

koortfen zweemen , en van den gemeenen man
daar voor gehouden worden.

c') Eigentlyke Rotkoortfen had die Heer,
geduurende elf jaaren , maar tweemaal zien re-

geeren ; doch niet , dan onder het geringde en

morsfigfte flag van menfchen. Zeer zelden had-

de hy eenige Blutsvlekken , of rooden Uitflag 'er

by verzeld gezien , *t geen zyn Ed. aan de zui-

vere gefteldheid der lucht ^ en de behöorlyke

voorzorge toefchreef.] — Van gelyken be-

rigte in het byzonder

[ 2. Van Vlaardingen ^ de Heer Doftor

A. VAN DEN Ham (s) , ('t geen den Ca-

tarrhakn aart aan deezen oort verder aanwyst,)

dat de aanmerkelykfle ziekten ^ welke zyn Ed*

aldaar had waargenomen ,

a.) In het voorjaar onder de conünuüe re-

mhtentes , en wel in het byzonder tot de Febres

catarrhaks behoorden : waar van veele , door

eene gefchikte levenswyze en rejblveerende mid-

delen , goedaartig blyven en fchielyk afnemen :

doch eenige van die , op dezelfde wyze aanval-

lende , beginnen gemeenlyk op den 4. en 5.

dag

,

(y) Van den 15. September 1776.

(;&} In Augustus 1776.
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dag 5 in hevigheid der toevallen te verergeren ;

en vertoonen zich zodanig , dat zy van fömmi-

geii Fehres continue ardentes , biliofay putrid^

enz. genoemd worden. Waar by men aan te

merken hebbe , dat hier nog by eenigen eene

inwendige Chimrgicale praSfyk plaacs heeft, waar

door de Ziekten Kaamen en Indicmien ontfan-

gen ; hoewel dezelve niet anders dan Febres ca^

tarrhaks zyn , welke wegens haare pr£dominee^

rende oorzaak , hiliofs kunnen genoemd worden ;

en die eenige jaaren gegrasfeerd hebben : in wel-

ke de toevallen tegen den avond verergeren, ea
gemeenlyk om den anderen dag , ( volgens het

gewoone beloop der 'Fehres catarrhales , ( §.

XXXIV. I. not. /.) zwaarder zyn.

h. ) Voorts heeft men eenige zuivere inter-

fnittentes ttrtian^ in het voorjaar, waartoe de

flymig gerookte en gezouten vifch en voedfels ,

gelegenheid verfchaffen •, dewelke, door de /?;/-

mae vtae , zagt en geftadig van haare flymige

faburra te zuiveren , en door refolventia falina

S ctmara , volkomen en fchielyk reduceeren.

c. ) In 't midden van den zomer vindt men
hier geene wezenlyke Ziekten , als de eerde

\^eek na het inkomen van den nieuwen Haring ;

wanneer bovengemelde Heer heeft waargeno-

men, dat eenige menfchen aangetast werden met
eene cholera humida , fmul cum eruptione Jiuflu'

lariim in cute fcabïéi ad inflar , welke door het

XVni. DeeL N ge-
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gebruik yan Antiphlogijiica ^ vooral ex Rheo ttm
fiitro , binnen 24 uuren eindigden , waar na de

ëppettt vermeerdert , en de gezondheid beter

dan te vooren genooten wordt. Zyn Ed. fchreef

de oorzaak aan den groenen Haring toe.

d. ) In het najaar regeeren , behalven eeni-

ge Dolores arthritici y Lchiatides ^ Gravedtnes ^

Inflammatioms intern^ , inzonderheid Pleuriti'

des S Angifide en de Haemitfitaeus , doeh fpora^

dicè ; tervvyl eenigen , die met fleepende ziek-

ten gekweld zyn , dan vallen en fterven.

e. ) Eindelyk verneemt men hier in den
winter veele Rheumatismi en Arthritides vag£:
waar toe de winter- vaart gelegenheid verfchaft ,

uit hoofde dat veelen zich des nachts {jfficiï caufa
aan koude en vogtige lucht moeten bloot fiel-

ten. ]

§. LXXI. Te MaasJIms heeft men
'^

1. In het voor- en najaar zulke Ziekten ,

die uit belette doorwaasfejning ontdaan , als Ver-

kouwdheden , alle - en anderdagfche Koortfen ,

welke gemakkelyk door eene goede levensvvyze

geneezen worden.

2. In het midden van den winter heeft men
hier ziekten met anderen gemeen.

3. De Afigince catarrhaks beginnen hier

omtrent Maart, geneezen gemakkelyk, en zyii
,

zelden kwaadaartig.

4. ÏB
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4, In het jaar 1761. heeft men hier in Au^»

gustus en September zeer veele Galkoortfen ge-

had , waar aan veelen geftorven zyn^ Het ge-

tal der pppden was in dat jaar 270 , (in hot jaar

1760. 130 , en in 1762. 1505) dus 140 meer

dan in het voorgaande jaar : hoewel het waar is

,

dat de Kinderziekte in dat jaar, (waar van be-

neden ter zyner plaatfe ,)
gewoed hebbe , maar

hét getal is ook 140 meer. De Aderlatingen én

Purgeermiddelen waren in deeze koortfen nadee-

lig ; de Braakmiddelen waren van veel dienst

;

en het fpoedig gebruik van den cortex Veruvid'

fius heeft veelen het leven behouden. —

Vm de'Binnenfleden enz. tn Delfland, .

§. LXX 1^1. De ziekten , die gewoonlyk

te Delft m het voor- en najaar heerfchen, han-

gen hier zoo wel als elders , van de byzondepé

liichtsgefleldheid af. Dan , vermits dit berigt

pmftandig handelt over deezen invloed , van

welken boven op zyn plaats verflag gedaan is

,

kan men . den arbeid van deezen naauwkeurigen

Arts in zyn geheel en naar waarde , om de veel-

heid der zaaken, hier niet mededeelen. Waar-
om ik het noodige tol: hét; t?egènwpQrdige |ebr^ik

*er alleen uit dverneemen zal. r- - '. ^-^^

..N2 [i.Men
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[ I. Men ontmoet in het algemeen , dief

van eenen ontfteeken , van eenen gemengdeil

,

doch wel byzonder die van een catarrhalen aart

zyn , gelyk Anginae , Jujjes , Peripneummim
ftothae^ Rheumatismi (^).

}

a.) Pleuritides ^ ontfleeking m de Long,
kwaade Keelen , heete Koortfen , en allerlei

Ibort van heete Ziekten , heeft men hier by
aanhoudende zwaare lacht ( §. XXXVIII. ) , in-

zonderheid , wanneer zich by deeze zwaarte

eene te groote hitte of koude vogt voegt.

b. ) Hyfterijche en Hypochondrifche aarn

doeningen , remitteerende en intermitteerende

Rotkoortfen , langzaame Zenuwkoortfen ^ enz.

wordt men 'er , by eene tegengeftelde lucht

,

(§. XXXIX. XL.) gewaar.

c. ) De zwaardere en koudere lucht , door

twee oorzaaken , als van koude en hitte , vogt

en droogte , ( §. XXXVII. c. XXXVIII. 2.

XXXIX. I. XL. I, i', c. 2.) meer vermogen
krygende , werkt ook hier als elders , in de eer-

fte betrekking gunftig tot ontfteekene Ziekten ;

koude en vogt tot eene fnotterige flymerigheid ,

Angina caiarrhales , Rheumatismi , Hoest ,

(fl) [De Artikels nom. l eo 2. ^yn , als een Supplement op
öit berigt , door deii Heer Doótor J. Verbrugge , des ver-

iogt, den 23. Augustus 1776, als mede het berigt van de
molen , op aanraaden van Petrus Forestüs ; aaii de ilada

testen , in de noot (^) medegedeeld. 3

I
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Fehes intermhtentes putrida , knta nervof(e ,

catarrhales^ enz.

d. ) De warme en vogtige lucht, het broei-

nest van veele Ziekten Q$. XL. 3.6.), lang

aanhoudende , werkt wederom tot allerlei foorc

van hevige en fleepende Kwaaien,

^,) Do drooge en heete tot Bort , Buik-

loopen, Gal-colyken, en hardnekkige Najaars-

ziekten ; waar uit genoegzaam opgemerkt kan

worden , wat ziekten te JDelft in onderfcheide*

ne tyden waargenomen worden. Zy worden

hier , als elders , by lange aanhoudenheid van

dezelfde luchtsgefleldheid , of fchielyke verande-

ring zelve (§. XLI. 3.) voortgebragt.

[2. De najaars ' koortfen intermhteeren in

het algemeen zuiver , doch loopen wel eens in

elkander , wanneer geene behoorlyke zorge in

het vroegtydig uitdryven der zieke ftofFe worde

in acht genomen : anderszints heeft men alhier

federt 10 a 12 jaaren niet dan fporadicè Rot-

koortfen zien grasfeeren. Petechi<s of Miliaria

komen om die rede byna nooit voor. ]

a, ) De Febris petechialis is , na lang aan-

houdend vogtig weder , verzeld van warmte , of

gevolgd van groote hitte , nu en dan wel gezien

:

ook nu en dan wel eene Fehris miliaris ; maar

is ( volgens dit berigt ) nooit Epidemicè ver-

fiomeu,

N 3 ^0 Do
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b. ) De Febres nerve£ hebben federt eeni-

ge jaaren meer plaats dan voor deezen; dewelke

doch in het eene jaar veel heviger zyn dan in

het ander. Dit jaar ( t77iO waren die door-

gaans zeer ligt , en vin weinige kwaade toevaU

Jen verzeld ; en ook zoo befmettelyk niet , als

wel op andere jaaren. De Wel Ed. Geftrenge

Heer [Doftor W. Yérbrügge,] die 'er

dit berigt van gaf, had gezien , dat zy by fom-

mige jaaren zeer befmettelyk waren ; zoo dat al-

le huisgenooten van het zelfde gezin die ziekte

kregen , en de oppasfers zeiven daar niet van

verfchoond bleven. Zy duurden meest 20 of

21 dagen lang : eenigen had zyn Wel Ed. be-

handeld 5 die na dien tyd een dag twee of drie

beterden , en dan op nieuws weder inftorteden

,

aan dezelfde koorts , en echter genazen. —
Veelen herftelden zonder crijis, anderen kregen

een zwaar zetfel in het water tegen den aoften

dag: anderen verzweeringen : doch meest werdt

men geen crifis gewaar. — Verfcheiden , die

deeze ziekte op haar hevigfte ondergaan hadden

,

kwamen als wezenloos uit dezelve Qb^y zoo als,

'er deeze Heer verfcheiden hadde behandeld ,

die doch allen te recht kwamen , wanneer de

kragten, na het gebruik van goede voedfels, be-^

gpnden toe te neemen.

(!>) [Vergelekeu met d(} berigt^n van de Lopiksr en ^n»i*
ieii:r fVaardsn,

JJ
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c. ) Dyfenterkn had deeze Heer nooit epi-

demice zien grasfeeren : wel na en dan een ea-

kelde , doch zonder gevolg van befoietting.

3. Men vond weinig onderfcheid tusfen de

ziekten van de ftad en het omliggende land , als

alleen in de Distriëfen van nieuwe Droogmaake-

ryen : inzonderheid in de eerfte jaaren ; en wel

allerbyzonderst , wanneer het land pas boven

komt , welke landen dan zeer ongezond zyn

;

en in alle welke ftreeken zeer kwaadaartige en

meest Rotkoortfen hebben gegrafleerd — ((?).

4. Men is van meeninge in de (lad gezon-

der lucht , dan wel elders in te ademen , als

zynde zeer luchtig , van buiten met geen bos-

fchen omringd ; geheel doorfneeden van water

,

dat niet (tilftaat , maar door geduurige beweging

Vvordt levendig gehouden. De ftad is zoo door-

t fnee-.

,' (c) (^Behalven de berigten van Gouda wegens deeze nieuwe
drooggemaakte Landen (§. LXVllI. 2. 6. not^p.') zoo heb-
ben dit deezen jaare 177Ó. allergevoeligst onder zonden de
Dorpen by en aan de jongst drooggemaakte Landen omtrent
Berkel gelegen ; als het dorp van deezen naam , Bklswyk ,
Bergfcnboek en Hülegondsberg : in welk eerfte in de maand vaE
September zeven jy ken te gelyk boven aarde ftonden. Mo-
gelyk hebben de nog drooggemaalen wordende Veenlanden
van Bleiswyk enz. het hunne hier toe gebragt. Ook is het
niet onwaarfchynelyk , dat de nabyheid van deeze even bo-
venkomende landen , aan andere naby gelegene Steden , als

^Qoüda , Rotterdam en Delft , benevens de Dorpen daar tuffen
gelegen

, mede door deeze uitwaaflemingen een grooter aan-
^"1 zieken en doodcn hebben ondervonden, dan andere üedea

1 plautfen j verder hier van verwyderd. J

N 4
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fiieeden van water, dar. 'er maar een kleine ftraat

gevonden worde , die niet aan het water uitkomt:.

Zy is ( boven dien ) niet volkryk , noch digt

bewoond ; de ftraaten zyn altoos fchoon ; de

rioolen worden zuiver gehouden , en hebben

hier maar een korten loop , om de meenigte van

gragten, waar door de lucht hier zoo niet befmet

wordt met Hinkende uitvvaasfemingen , als wel

in volkryke fteden , in welke meerder en vuiler

rioolen , vuiler ftraaten enz. gevonden worden.— Deeze ftad is federt korte jaaren met hoo-

rnen beplant , die groot geworden zynde , ze-

ker de huizen en de ftad zelve bedompter maa-

ken zullen : of nu de ftad door deeze beplanting

(^nog) gezonder worden zal, kan alleen door

öe posiericeit beoordeeld worden
(
dy

§. LXXIIL

(rf) De gelegenheid van Delft fcheen, naar de meening van
den beroemden Petr.Forestüs, den eerden grondlegger vaii

4e befchaafde geneeskunde aan Hollands hooge School , toen
tertyd, wanneer hy de praétyk in deeze ftad beffende, fchoon

van dezelfde flruéuur zynde , zoo gunftig niet : 't geen ik

om het gefchiedkundige ", en het verband der zaaken , niet

voorby kan te melden , zonder de eere van mynen getrou-

wen Berigter in het minfle te verkorten. Althans zoo
klaagde hy hier over met opzet , in Lib, VI. de Febribus cum
inorhis epidemicis publicè grajjantibus , obf* IX. in Scholio , nom.
21. pag. m. 162. edit. Francofurtenfis 1623. fchoon ik

vooraf toeflaa , dut niet alle epidemien , welke hy pejlilentiaal

noemt , zoodanige geweest zyn , 't geen eene zwakheid van
den tyd was. Te weten C*3 * Ceterum civüas Delpbenfts cum

iii

(*) Men vcr^elyke hier mede, het volgend Anikel van Lsi^

den ; wcijfe hiei* senoc^zaam licht aan geven zal. 'E^
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1

§. LXXI IL Van 'sHage berigt men ,

I. Dat zoo veel te algemeener de ziekten

uit belette doorwaasfeming in het voor en najaar,

in loci profundiore fita fit , ^ aquas non currentes aut fluentes ha-

heat , & fojJ<x non fint amplce , nee latce , imo angu/ice
,
per qtias

aque transeant^ ^ moveantur , fit ut aqiue tam immotte permanentes

in civitate
, potijfimitm calore aftivo ^ canicuia exoriente putrescanty

ita ut halitum quendam piitridiim , maleque okntem emittant, quifa-
eik a transeuntibus fentitur : unde ^ aer facik quoque inficitur z

ita , ut experientia obfervavi , ut mx decem aut phires anni transeant ,

qtdn cives aliqug modo vel pefle vel peftüentialibiis febribus ojfician-

tur. Hinc quoque pefiis , de qua mme agimus , fiatim cankida ex-

ori"

wanneer men dit Scholkn van Forestüs voort leest,

zal men aldaar zelfs bevinden, wat hy voor pcstziek-

ten gehouden hebbe. Want het water van Alkmaar ,

Zyn geboorte -ftad , zuiverder en dunder zynde , dan
dat van Z)d/t, wordt by hem voor de rede gehouden,
dat de eerfte ftad minder aan de pest onderworpen was

,

die boven dien ruime ftraaten, en meer doortogt in het
i "Water hadde ; zoo dat zy dat jaar, waarin de Epidemie

te Delft woedde , van dezelve , behalven eene Vrouw
van 30 jaaren , bevryd bleef , die (iet wel) door ee-
11e peftikntiak koorts werdt aangevallen , absque charac^'

tere veneni , ciiyn ftuxu alvi fymptomatico , una cum delirio ,

perdurante oBo dies , etiam vermes ejicicns , cumque tres dies

fine loquela ejjet , ac'facerdotibus. cura dereliBa videretur
,

furditate fuperveniente , mox fluxu cejjante
,
juxta Aphor.

28. lib. iV. • ad mcntem redire ccepit, atque noftro prce^

habito progtioftico , adbibitis optimis remediis , eadem curata

fuit. Waar uit , en uit het geen hy vervolgens van de jaa-

ren 1562 en 1563. bybrengt , fchynt te blyken , dat

het doorgaans Febres catarrbaks malignce of nervece^ ge-
r weest zyn , hoedanige boven reeds zoo dikwyis vermeld

zyn , en welke in de Vrouw te Alkmaar ook mee doof-
heid verzeld ging. -r

—

r De Epidemien , in dit zelfde
VI. Boek , obf. IV, V, VI. enz. voorkomende , met
Wormen verzeld , en onder de gedaante van Febres krh
tx zich vertoonende ? bevestigen zulks nader, -r-^

?J-
5.
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en by alle gunftige gelegenheden zyn ; en , uit

4eeze oorzaak ontlkande, met waare ontfteekin-

gen verzeld gaan j het geen het bloed door de
^eniielyke cmjla infiammatüfia / meer dan mee

oriente magis cives depopidata eft. lïac de caujja , lai Phyficus ,

hujus urbis gubernatores admonui , ut tempore cejiatis ferventijfmo
aqiiie du^us (Bj'pius aperire jubeant. ReÜè etiam molam ad mmia
conftituerunt , non dia de canffa , qiiam ut aquas per urhes moveret

,

quo minus putredinem acquirav.t» Jut quamvis aqucB impuriores tliam

Jubnigriores ex Veenlandia , in urhem ab una parte transferuntur ,

fjrtajfe ob crajjlorem fuhjlantiam ad ceftvijiam coquendam aptiores

Junt. Interea pars terreftris coqiiendo abjumltur
, £ƒ melioris faporis

redditur , ut Imc cerevijia non Jolwn Hollandis
,

j'ed ^ aliis vici^

nis gratior , a rdiütis expctatur , atque ad exteras regimes evehatur.

„ Dat de Stad laag gelegen zy , de wateren flilllaande , de

„ gragten- naauw , de beweging in en door dezelven gebrek-

„ kig , waar door het water in den zomer en de hondsdagen

5, üinkt , van de voorbygaande gemakkelyk te onderkennen :

5, [een gewoon gebrek van de meeste binnenfteden ,. vooral

„ tot deeze afdeeling , als 'sHage^ Leiden enz. behoqrende.j

„ zodat hyby bevinding waargenomen hadde, dat'erjiaauw-

„ lyks tien of meer jaaren voorby gingen , dat de inwoonders

5, niet door eene ol' andere ziekte wierden getrolfen
, gelyk

5, iri de Epidemie van 1557. , ( by welke hy opzettelyk van

5, deeze gelegenheid gewag maakt
; ) die terftond met het

„ begin der hondsdagen de ftad meer ontvolkte. Waarom hy,

„ als Stads DoClor, de Regeerders dier ftad vcrzogt, datzyby

^ heete zomers, de Huizen [te Delfsha'üen ^'] dikwyls zou-

„ den openzetten. Gelyk zy ten zelfden einde een molen

5, aan de (lads vesten hadden opgerecht ,- om het water in ge-

j, duurige beweging te houden. Terwyl het onzuiver Veen-

„ water, van eene zyde van de (lad inkomende ^ van hem
5, beter tot het brouwen van fmeerig bier gehouden werdt ,

^ dan dat het zelve nuttig voor de ftad zyn zoude."

T)q Epidemie van 1557. was pejlllentiaal , ujt; de .Pest-buile»

pbf. X. en andere kwaadaartige toevallen obf. Xï. XII. XIII,

en XIV. kennelyk ; op fchraal gewas , gebrek aan en duurts

van koorn , (als naar gewoonte volgende) te Voorburg eerst

ontftecken, en vandaar door de Warrooefeniers en Zandfchip-

pers overgebragt. ^ Deeze Epidemie was zwaar : want
3,

^j^anneer 3
yolgeiis het cigei\ verhaal van P. Fq^^stüs (pag.
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éene crtifta mucofa , uit de ader gelaten , beves-

tigt ; 't welk 5 hoe zeldzaamer dit in andere fte-

den plaats heeft , hier zeer genieën is : aan wel-

ke medewerkende oorzaaken de menigvuldige

^11., i6q«) , Hy, door de Regeerders der ftad Delfc herwaards
•uit Alkmaar , met eene openbaarc bclooning , ter hulpe der
élendigèn ontboden zynde , ter ftad ingekomen was , ont-
moetten Hem reeds zeven begraafTeniffen , in de korte tus-
fen-fpatie Yan de Haagpoort tot de oude Kerk , en het huis
van zynen vriend Johannes Heuterüs : en hy voegt 'er by,
5, dat het Kerkhof zoodanig met lyken was opgepropt, dat de
hoogte, daar van den jn uur , die de Kerk omringde , even-
aarde. Van welk opgehoopt Kerkhof hy nader obf. XXV. in,

Scholio
^ pög. m. '182. gewag maakt, na dat hy obf. XXIV. m

Scholio , pag. 181. gemeld hadde , dat deeze Pest van Mey
1557. tot November 155.8- geduurd hadde, zeggende , dat
Hy , benevens zyn medebroeder inde Geneeskunde, Cor-
NELius Ericiüs , door den Magiflraat gewxangd.was , wat 'm

dcQze zaak best te doen.ftond ,• terwyl eehigen geraden had-
den dit Kerkhof met kalk en mopfteen te overdekken : an-r

deren , dat het met fteenen zoude beilr£j,a.t worden : zy daar
en tegen geraden hadden , dat het zelve met aarde overdekt,
en in dezelve een menigte gras-zaad geworpen wierde , op
dat het gras Vastende , de openingen der aarde zouden geflo-

ten worden ; en door het dikke gras , de aarde vaster gewor-
den zynde , deeze fmet minder mogte u itfpr uiten : door wel-
ken uitgevoerden raad de Pest op geencrhande wyze is we-
dergekomen, als by de belegering van Haarlem in 1573." -—*-

Waar uit het vorige beredeneerde tetFens de nodige ophelde-
ring bekomen kan. Die van 1562. beilont uit Febreji

SynochcB met Mazelen en Kinderpokjes verzeld , obf. XLVI.
y

en die van 1580. uit Febras catarrhales met Anginx malignes ^^

obf. III. waar aan veelen lliervcn. -— Wsit nu. de Epidemie.

van 1557' betreft., daar fchynt de llad zop zeer geen fchuld
toegfehad te hebben, als wefde befmetting uit Voorburg aan-
gcbragt, De meerder doorvaart federt dien tyd , kaïl
die nogthans gezonder gemaakt hebben

;
gelyk my onderreche

U , dat door de (luizen te Ddfshaven dagelyks water in gelaa-
ten. wordt ; maar van- de molen is geen biyk of bewys meer
te vinden. [ De Heer Do6lor ). Verbru.gge heefr^op myn
verzoek hier omtrent alle rnogelyk onderzoek te vergeefs ge-
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Teeringen , welke in deeze plaats gevonden wor^

den , waarfchynelyk toe te fchryven zyn , de-

welke ligtelyk uit verwaarloosde verkoudheden ,

(die doorgaans met Jigte ontfteekingen in den be-

ginne verzeld gaan , dermaaten toeneeraen , dat

zy hier zoo wel als te Rotterdam , een aanmer-

kelyk getal dooden , aan deeze ziekte overleden

,

uitmaaken. — Naardien 'er , volgens de be-

rekening van den Wel Jid. Geftr. Heere Burge-

piees-

daan. Zyn Wel Ed. fchreef my den 30. Augustus 1776. het

volgende :
• » In een Memorieboek van^'Heeren Burger-

„ meesteren en Regeerders deezer ftad van den jaare 1537
„ tot 1595 » wordt niet dan melding gemaakt van eene (leene

^ molen ,
genaamd Frans Koelden molen , ftaande op 5der fte-

5, den vesten tegen de Breed -fleege over, door twee particu-

5, liere luiden gekogt van *t oude Gasthuis alhier in den jaa-

3? re 1537' ^^" deeze molen is thans niet meer over ; en

„ het blykt geenzints uit dit Memorieboek , dat dezelve tot

5, een Watermolen , veel minder tot gebruik van de peftileii"

„ tiaale ziekten , waar van U Wel Ed. meldt
,
gediend heeft.

^ Ook vindt men aanteekening van eene vereering van 200

„ gulden voor de inventie van het nieuwe werk in de Water-
-„ molen op het Duivelsgat , doch dewelke ook geenzints

„ tot dat oogmerk fchynt geiligt geweest te zyn : nogthans

5, wordt my gemeld , dat in het Privilegie - boek van deeze

5, ftad te vinden is een Handvest d* Anno 1450 waar by ver-

5,
gund is eenige Watermolens te mogen maken, die door het

„ maaien het water zouden roeren , en doen komen uit de

„ veste in de Delfte." ] Deeze Privilegie of Handvest

is mede te vinden in de Bejchryving van Delft 1729. by R»
BoiTET gedrukt, uit welke blykt , dat dezelve door Phi-
lips •y^n Boiirgongen enz. gegeven zy , en wel met oogmerk ,

om het ftilftaande water in de gragten in beweging te brengen.

Hoedanig dit toen ter tyd met onvolmaakter werktuigen vaa
dit foort , als uit vaste kappen beftaande , en op vlotten iix

het water geplaatst , geichiedde , kan men in die zelve Be«*

fchryving , nevens de vergunning daar toe, pag, 623; 62^^
oiTiftandi§er lezen. ]
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tnëester Dierquens (ê-) , geduurende 19 ja^renji

4194 Menfchen door deeze ziekte weggerukt

,

Van 2483Ö geftorvenen, worden opgegeven; het

geen omtrent een zesde gedeelte van het geheel

bedraagt. Terwyl dit getal te jRö/25^/'^^;;i , vol-

gens de gemeen gemaakte lysten (ƒ) , na ge-

noeg tot een vierde klimt. —— Het is waar

,

dat op de lysten van 's Hage , geduurende die

jaaren , boven dien j 9 5 dooden aan Longeziek-

ten j en 1846. aan Borst - ziekten overleden,

voorkomen : maar gelyke Ziekten worden van
Rotterdam op deeze lysten onderfcheiden ge-

meld ; gelyk men die op deeze ziekten nader

zien kan. — In weerwil van deeze meenigvul-

dige ontfteekene kwaaien , verneemt men alhier

zoo veel te minder Ziekten , die aan den zomer
en den herfst toegekend en elders ondervon-

den worden.

2. Men ziet 'er enkelde Cholera en Diar^
rhoea; zeer weinige Dy[enteria; fpaarzaam m-
termitteerende Koortfen ; doch by gunftige gele-

genheden meerder contmua remittentes , onder
het minder deel der inwoonderen, die dan door-

gaans die gevolgen als elders hebben ; en naar

de onderfcheidene behandelingen, en de byzon-

dere

(e) Verzameling van naawwketirige Lysten enz. J. XCVjXCVï.
P^g- 34 v35. vergeleken met de generale lysten J , 2. 4i voor
de volgende.

(O ^^lagen^ lett. T.

1
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dere lachtsgefleldheid in byzondere foorten vm
Koonfen oy^rgaan, naar TOlke zy den naam van
rot-, heete- en bluts koortfen enz. ontfangen.

Want zoo geeven

3. De jaarlykfche Üoód-lyéteri ( §. XXIV.
not. r. ) geen groot getal aan Koortfen overleg-

den op. Die van de onderftaande jaaren bé-

'helzen alleen deeze dooden , aan de gefpecrfi-

ceerde Koortfen overleeden , als in

aafl Kmrtfen [Calkoortfen Heetekoortf* Purperk,
'

Ï771. ^
5:^. '

4, 54. aS'

ï77^- 75' lö- 53- 55:

.^,iF73- 35-
.

7- 47. i5v
,

^t^ï?74^ 38. 5-
'18.

5.
J

1775. 60. 17. .25. 8./^'

en 19 aan Scarlatin^^,

Waar omtrent men echter bekennen moet , dat

het tvvyfFelaehtig zy 5 wat men door'heete koort-

fen , Fievres ardentes , in de lysten van de aan-

gehaalde BMothepe enz. , in eenen zuiveren

geneeskundigen zin te verftaan hebbe ; naardien

het niet waarfchynelyk is , dat alle de dooden \

onder deezennaamvan ziekte opgegeven , aan

eigentlyke Febns ardentes overleden : maar

waarfchynelyker , volgens n^. 2. naarde byzon-

dere opvatting - van Fehres^ continue , catarrha-

/eSy exanthcmauca enz. waar van 'er in de lys-

ten
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ten dikwyls rcielding gemaakt wordt , moeten ge-

houden worden. — Het gantfche beloop der

Ziekten eindelyk

4. Betreffende , kan men uit de even ge-

noemde fterflysten afneemen : van welke, om
niet te omilagtig te zyn , door alle die lysten in

zyn geheel mede te deelen , dèn korten inhoud

in.eenen zamengetrokken zin, op de aangehaal-

de plaats in de Bylagen lett. S. nader kan ge-

iien worden (^).

'[.§. LXXIIF.

C^ ) C ^^ ^s ^^^^ boven C f • LH. not.^w; ) gemeld ^ durfde
ik by het overgeeven deezer Verhandeling niets meer van dee-

2e plaatfen aanroeren, toen ter tyd berustende inde mede-
gedeelde bylage .:.. federt.d'ien jyd , dpor het bekomen der
waarneemingen van wylen den Heer Mr. P. Gabry, aant

welke echter twee jaaren ontbraken, die in de jongfte maand
06lober door des overleden Heer Hroeder my ganilig gefup-
pleerd zyn , kan men nu een vollediger berigt van de ziekten
van deeze Vorftelyke Hofplaats opgeven. —:- Door dee^

ze tweederlei verzameling van l}'^ten ., zoo van de Dooden,
pit de Bihliotheque des Sciences ^ des beaux Arts ^ van den jaare

1757* totdeezen tegenwoordigentydtoe; als mede van de aan*
teekeningen der Ziekten van de jaaren, 1747 tot 1768 , agtei'

de Weerkundige Tafels van wylen den Heere Mr. P. Gabry,
kan men een vry uitgebreid begrip verkrygen van de ziekten,
welke in dien tyd hier plaats gehad hebben , en van de woe-
^e , die zy den eenen tyd meer , den. anderen tyd minder ,

hebben aangerecht. ^-^— Men kan op de laatfte zoo veel te

meer ilaat maaken, om dat ik in het zekere onderrecht ben
,

dat deeze opgave cexst door een gezelfchap van voornaame
l>9Boren, als de Hooggel. Heeren Oüwens, de Haen , Velse
en den zeer geleerden Heer Dr. Westerhof, zyn zamenge-
fleld

; en daar na door den laatstgenoemden Heer alleen, zyii
opgegeven. En , offchoon 'er eenige afwykingen in de ge-
l};ktydigheid der Ziekten , in de Sterfiysten en de aanteeire-
ningen der ziekteii ogtcr dQ IVeerkundige IVaamemingen^ voor-

ko-



acS P(^n de Ziehen , welken uit de Natuurlyke

[g. LXXIlt*. Vóot nader berigt kan ik thaiïö

melden :

I, Dat de Bof, in het voorjaar 1772. hier

zeer algemeen is waargenomen : eene byzonde-

re Rheiimathmus , by koude voorjaaren , niet

ongemeen. En , dat de koude voorjaaren , ee-

nigen tyd , veele ziekten uit belette doorwaasfe-

ming hebben verwekt. Dat boven dien de zo-

mer - ziekten , geduurende myne inwooning in

'sHage, federt 1768. zeer maatig zyn geweest.

Dat, beha!ven de Kinderpokjes en Mazels, be-

neden op haar plaats te melden , het Roodvonk

in het laatst van 1775. zeer gewoed heeft , en

nog niet geheel ophoudt. — Onder anderen

heb ik een Kind behandeld , 't welk door deeze

ziek-

komen mogten , zoo wyzen zy toch teffens de foort der

ziekten nagenoeg aan : waar uit men ook eenigermaate over

de echtheid der Haagjche Sterflysten oordeelen kan. Om
nu van deezen arbeid het rechte gebruik te maaken , zoo

heb ik , wegens mynen bekrompen en vetftreeken tyd , en
de beproefde kunde van den Heere Doctor F. Verster , die

zynen vlyt aan de vergelyking der Weerkundige Waarneemingen ^

der Sterflysten van 's Hage en de Ziektelysten van Amjierdam , zoo
ineesterlyk hefteed heeft, deezen volkomen bundel van jaar-

lykfche waarneemingen gezonden , met verzoek eenige ver-

gelyking omtrent dezelve te maaken : en , naardien in dit

ganfche Artikel van de ziekten der jaargetyden , de jaaren 1761

en 1762. benevens de jaaren 1768, 1771 en 1772*. het meest
^ecara^erifeerd zyn, zoo heb ik Zyn Wel Ed. telTens verzocht

hier op voornamentlyk acht te geeven. -— Welken arbeicf

ik dan ook volkomen als den zynen voordraage; tejwyl ik 'er

alleen die geringe aanmerkingen op maaken za! , welke vol-

trekt tot het verband der Ziekten behooren. Men vindt de-

zelve onder de Pylagcn lett. U, ]
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iiekte aangetast zynde, bloed waterde , en daaf

'i^aa door eene Jfcites , met daar op volgende

Anafarca bezogt werdt ; zoo dat het Scrotum

tot eene buicengewoone grootte zwol , en men
genoodzaakt was den penis te fcarificeeren , ter

ontlasting van de Urme ; welk Kind nogthan^

volkomen herdeld is. —: Veelen , die in dea

beginne niet wel behandeld werden, kreegen

farotides ; fomraigen , doch weinigen verzwee-

ringen in den gehoorweg ; de meesten , waa-

neer de ftof niet behoorlyk uitgewerkt was , on-

draagelyke pynen in armen en beenen , met he-

vige zwelling verzeld , die naar eene zwaare

Leucophiegmam geleek. Deezen , welken ia

den beginne behoorlyk geëvacueerd en naar tyds-

ómftandigheden met verkoelende middelen be-

handeld werden , ofte in welken het bloed gee-

he bewyzen van ontbinding ga,f , genazen ge-

lukkig, wanneer, naa de eerfte ontlastingen van

boven en van onderen , van jonden aan gegee-

ven werden Mixture uit Éxtr. cort, Peruviani

met Rheiim enz.

2. De Voorjaars-koortfen waren dit voor-

jaar (1770.) zoo als boven (§. LXVI. 3. /i.)

gemefd is , moeilyker , dan naar gewoonte , te

behandelen : in tegendeel , waren de Najaars -

koortfen zeer maatig ; zoo dat de Apothekers

klaagden , na de maand Jtmy , minder dan in

voorige jaaren te doen gehad te hebben ; niette-

genflaandede (leden Rotterdam^ Delft ^ Tlaar^

XVIIL DeeL O km
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hm , Amjïerdam , en de naby gelegene Dorpen
ten oosten en zuiden van 'sHage, (behalven

het geen van Gouda en Sc/wonhoven enz. reeds

berigt is
, ) zeer veel Zieken hadden ( h ). —

Onder eenigen aan Najaars-koortfen lahoreeren-

de , heb ik drie perfoonen , welke aan de ziekte

van de Droogmaakeryen ziek waren , behandeld ^

van welken één van Soetermeer was gekomen

,

en den anderen, zyn' makker, deeze ziekte had

aangezet. De eerfte genas zonder recidif^ al-

leen door het gebruik van een fterk DecoSfum

corticis Penwiani met Elixir Vitrioli en Syni"

pis acetofitatis citri : de laatfte was die geen ,

waar van ik boven (§. LXVP'. 4. not. L') gewag

maakte ; en die in het eerfte raidif^ geduuren-

de

C/j) De rede van dit rerfchil kan mogelyk gelegen zyn
In de mcêr Zuidehke eu Noordelyke Winden , welken uitwy-
zens de Waarneem'mgen in deeze plaats , menigvuldiger dan
elders worden waargenomen : van welke de laatfle , terwyl

de landen in den zomer rondom 's Hage allezints droog zyn ^

en geene fchaadelyke uitwaasfemingen herwaarts aanjaagen ;

in tegendeel , de doorwaasfemingen van de allerwegen groe-

nende kruinen , benevens den lieffelyken geur van de bloe-

men en kruiden der menigvuldige Buitenplaatfen aanblaazen '.

daar wederom van den anderen kant deeze Hof- plaats in den
winter de uitwaasfemingen van de Noord -Zee , en den vog-*

tigen dampkring van de in den winter onder water ftaande

polders , aan de Zuidelyke zyde voor dezelve gelegen , met
tegenovergellelde Winden ontfangen moet. Gelyk ook het

openliggen van de voornaarafle ftraaten , byna op de hoofd-
windftreeken uitkomende , den vryen toegang der Winden
onverhinderd toelaaten. -— Al het welk mogelyk te wege
brengt , dat de nadeelige gefleldheid der gragten , beneden
op haar plaats te noemen; minder nadeel dan in andere plaaL--

fea aanbr£n2^.
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de dien tyd , eens drie , en ten andermaale agü

dagen , dermaat» krank lag , dat hy eer de ge-

^daante van eenerh dooden , zonder gevoel of

beweeging , dan van eenen levenden vertoon-

de ; hoewel hy echter mede volkomen herfteld

is. -^

3, Kan ik teri bevvyze van het pr^dominee-

rende inflammatoore melden , dat ik in de maand
Augustus van dit zelve jaar , wanneer verfchei-

dene fteden en plfiatfen (2.) door Gal- en Rot-

koortfen \verden bezocht , en deeze hier fpaar-

zaam vernomen werden , allerfterkfle blyken van
ontfteeken bloed , in eenige lyders , welken ik

toen ter tyd behandelde , vernomen heb : ondet

welken een Heer en eene Dame vanhoogejaaren

zich bevonden, door de beginfelen eenerontftee-

k^ne beroerte aangetast; in welke herhaalde, en
kort op den anderen volgende zwaare aderlatin-

gen nodig waren , om het geweld der ziekte af-

tewenden. Zonderling bleek dit in eene Vrouw,
welke , in dien tyd , aan eene gewoone inter-

mitteerende Gal -koorts eenige weeken ziek ge-

weest zynde , na eene daidelyk aangewezene
aderlating , benevens vier Spaanfche vliegen tef-

fens , by andere verkoelende middelen , volgens

de curatio antiphlogiflica voortvloeijende , eene
zodanige hevige aanval van woede des nachts

onderging , dat ik my genoodzaakt vond eene
tweede zwaardere aderlating te laaten verrichten

;

die door den Chinir^tju zoo ferieus werdt uitge-

O 2 voerd.
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Voerd , dat ik des itiorgens , myne lyderes ko-

mende zien , verwonderd was , over de veel-

heid van het afgetapte bloed , my verbeeldende

dat 'er meer dan één menfch was adergelaaten.

*£ Welk 5 hoe flerk deeze aderlating niogte gedaan

zyn 5 nogthans van deeze gunftige uitwerking was j

clat de lyderes , die in denzelven nacht , door

|];een vier menfchen konde gehouden worden ,

des morgens by haare volkomene kennis weder-

gekomen zynde , geene verdere aanvallen meer

^ehad heeft, en tot haare volle gezondheid is

geraakt. Meer andere Voorbeelden zoude ik

hier kunnen bybrengen , wilde ik uit het bezon-

clere tot het algemeene niet beduiten : ook zou^

de ik de bovengemelde voorbeelden niet hebben

aangehaald , ten ware de bevinding my en myne
Ku»£tgenooten de waarheid in het algemeen daar

van geleerd had ; die my teffens verzekerd heb-

ben , hoe dikwyls eene aderlating hun onvermy-

delyk geweest is in contimm remittentes^ die op

andere plaatfen , gelyk boven meer dan eens ge^

bleeken is , doorgaans fch^delyk zyn. — Het

kan zyn , dat het Stationare , by den Genees-

kundigen bekend , het zyne hier toebrenge : en

wanneer de doorgaande ziekten uic Morbi exan^

tbematici Q catarrhaks beftaan , gelyk uit de

verwifleling van de eene in de andere veelmaa-

len blykt ; en de metafiajïs ad capiit vel vifcera

atdominalia gefchiedt , waar van dit najaar niet

alleen in deeije plaats , maar ook \x\ veeie ande-

re ^
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re , genoegzaame voorbeelden zal opgeleverd

hebben in kwynende Koorts-lyderen, in welken

de cortex vrugceloos zal zyn beproefd , zoo zul-

len de aderlatingen zoowel in die, als in deezen

onvermydelyk bevonden zyn , om den ondraage-

lyken last in het hoofd , en den apparatus pri-

marum viarnm , veelal in eene roosachtige onc-

fteeking beftaande , te overwinnen.

4. Van Schevenkgen is my een omftandig

berigt toegekomen , 't welk ik, om dac het vee-

Ie byzonderheden in zich vervat , en het wezen
der Ziekten op Zee - dorpen zeer nacuarlyk uk^

drukt, in zyn geheel in de Bylage lett. V.rna-
dedeele ; ten einde men daar uit over andere

Zee - dorpen oordeele.

5. Van de Westlandfche Dorpen zyn my
veele berigten beloofd, maar weinige ingekomen

:

die , welke my geworden zyn , kan ik om we-
zendlyke byzonderheden niet achter houden. -

—

In het gemeen kan ik melden , dat 'er dit jaar

meer Koortfen te ^sGravezmde en te Waterin-

gen , dan te hoosduinen geregeerd hebben ; en

dat de Ziekten van dit laatfte Dorp veelal met
die van 'sHage overeenftemmen. — Een
zonderling geval zag ik voorleden jaar (1775-)
in een Tuinman , in de maand van November ,

dewelke in dien tyd aan eene Febris catarrhalis

iiliofa fuhcomatofa ziek lag 4 waar in alle de be-

v/yz.en van het bilkufe^ zoo ten aanzien van de°

O 3 Gal3
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Gal , door geftadig overgeven by de paroxys^

mus febrilïs ; het catarrhak en rheiimatique ,

ten aanzien ynn het ontfteekene ; en het coma-

toje , als een gevolg van den gemengden aart

,

zamenliepen : waar van ik zelden gelyk heb ge-

zien ; en die , by de middelen , op de dagelyk-

fche en duidelyke indieatten gegrond , hem tel-

kens toegediend wordende , nogthans zeven ader-

latingen nodig had , om zyne volkoraene gezond-

heid te bekomen.

a.^ Vm Monfler is my het volgende be-

rigt door den Chirurgen en Pracfijyn E. C. de
KoNNiGH toegekomen :

„ Aangaande het beloop der Ziekten, gedau-

rende myne praktyk , komt my voor , dat in de

maanden January , February en Maart de Ziek-

ten meest inflammatoor zyn , uitgezonderd by

opene en natte winters , gelyk wy in het najaar

van 1773 en 1774. hadden, wanneer alhier ee*

ne Febris rhcumatica calida heerfchte ; welke

kwaadaartig was , en waaraan de lyders gemeen-

lyk den 4^^^^^ of 5 den dag ftierven , en zelden

den p^'^n dag behaalden. Deeze Koorts veran-

derde in het voorjaar van 1774. in een volko-

mene Rotkoorts , die van eenen befmettenden

aart was , en eenige huisgezinnen aanftak ; doch

niet het midden van den zomer verminderde,— In de Lente zyn de Koortfen zuiver inter»

witte^rméi^ Qu in den Zonur^ byzonder by aan-

hou-
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houdende zuidelyke warmte , van eenen rotach-

tigen aart : doch die van het najaar zyn in het

gemeen, zelfs tegenwoordig anders gefield, Zj
komen eerst in de gedaante van tertiands voor

,

(en gelukkig , als men die in dat tydperk kan

overwinnen;) vervolgens als lertiana daplices

^

welke fomtyds toelaaten , dat men eene paro*

xysmus' kan doen ophouden ; ter\vyl de andere

voortduurt , en verder toeneennende , in eene

Febrts continua remittens , en fomtyds in een

Rotkoorts overgaat."

h, ) Van Ter Heide is door denzelven dit

berigt gegeeven :

55 Alhier zyn de Ziekten , zoo wel als de ar-

beid , voedfels , levenswyze en luchtsgefteldheid

[van andere Dorpen] onderfcheiden. — In

het gemeen wordt aangemerkt , dat de Noorde
winden, die doorgaans een ftreek meer of min
noordelyker dan te Monfter zyn , in het voor-

jaar alhier zeer gemeen waaijen : in welken tyd>

te weeten in de maanden Maart , April , Mei

,

en half Juny , de Mansperfoonen zwaaren ar-

beid , en dat altyd op het open ftrand , doen ;

door welken de poreii tot fterker uitwaasfeming

genoopt, en door den vryen toegang dier fchraa-

le winden weder geflooten worden ; waar door
inflammatoore en rheumatque Ziekten natuurly-

ker wyze ontdaan moeten. — In den Zomer
^yn de mannen meest allen ten Haaring-vaarende.

O 4 Maar
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Maar zonderling muntte het jaar 1770. in ziek-

ten uit , wanneer in dit Dorp eene Rotkoorts

heerfchte , by welke al het geene waargenomen
is , wat de Heer de Man van de Rotkoorts

door den druk gemeen gemaakt heeft. Deeze
Koorts had , volgens opmerking van mynen be-

rigter , de volgende oorzaak -/ De Vee -pest

{namentlyk) welke ten dien tyde fterk heerfch-

te , nam veele runderen weg ; van welker vleefch

aan deeze ziekte geftorven , vier of vyf huisge.

2:innen zich rykelyk voorzien en overmaatig ge-

^eeten hadden. En d^wyl deeze huisgezinnen

groot van familie en klein behafsd waren , bovea
dien met een gering beftaan bedeeld , zoo werk-

ten alle middelen gereedelyk mede , om deeze

ziekte voort te zetten. De tairyke maagfchap

,

welke deeze zieken dagelyks kwam zien en op-

pasfen, veroorzaakte, dat dezelve wel haast on-

der den ganfchen Burgerftaat verfpreidde. Dee-

ze koorts duurde van het begin van dat jaar , en

liep eerst volkomen ten einde in den nazomer*

Myn Berigter meldt , niet te kunnen nalaatea

van deeze ziekte verilag te doen ; of dit moge-

jyk tot waarfchouwing voor het toekomende dier

ïien mogte. (Men zal beneden in hetHoofde

Jluk van de fpyze en drank , foortgelyke waar-

neemingen van Delft ontmoeten , en aldaar die

^mraerkingen vinden , welke dit ftuk nader zul-

len kunnen ophelderen. ) Ganfch anders zyn

^e zieluen van het Vrouwvglk , het welk een
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!sittend leven leidt , tot het maaken van Haring^

wand , terwyl de mans in zee zyn , en voor ge^

woon voedfel meesc gedroogde Schol met brood

en Thee nuttigen , waar door zy onderheevig

zyn aan Flyfterike kwaaien , Indigeftien , Oede^

mateufe zwellingen , Kwaadfappigheid , en wac

meer van dien aart zyn mag ; doch hebben ge-

woonlyk geene ziekten , welke men volkome^

onder de infiammatoore kan brengen.

"

c.) Van de Lier heb ik het volgende ba^

rigt door denzelven , volgens fchryven van dea
Chirurgi/n J.

Verschuure^j , ontfangen.

„ Dat 'er dit jaar weinig Voorjaars - koortfea

hebben geregeerd ; en dac de v/einige , die 'er

waren , zuiver intermitteerende zyn geweest. In

het najaar waren 'er meer zieken ; doch van ee-

nen zeer verfchillenden aart. Sommigen kreegen

eene Fehris continua^ 2iX\dieien eene 'Febris con-

tmua remittens , die in eene Febris intermittens

veranderde , en wel de gemakkelykfle was. Som-
mige waren geneegen in een te loopen , onder

welke Hy een man behandeld had , die over-

leeden is aan een Rotkoorts , by welken Hy te

laat gehaald was, en die geen geneesmiddelen

of vogt wilde gebruiken. Sommige waren van
den beginne zuiver iniermitteerende gebleven 5

tot de volkomene herllelling toe ; behalven en-
telde 5 die in eene Febris quartana zyn veran-

derd , welke men anderzints in het najaar b^-

O 5 lom
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komt uit Koortfen , die continueel fchynen te

zyn. Verder luidt het berigt , dat de koortfen j

zoo lang deeze Pra&izyn in de Lier gewoond
had 5 nooit gemakkelyker te geneezen waren ge-

weest, dan in dit najaar (1776.) Verdere toe-

vallen was hy niet gewaar geworden.

"

5. De Ziekten te Fyswj k en te Voorkirg

komen met die van 'sHage veelal overeen; be-

halven dat die in het laatfte Dorp fomtyds van

eenen meer zamengeftelden aart zyn , en min of

meer deel hebben in die ziekten , welke in de

Droogmakeryen van Soetermeer ^ enz. hebben

plaats gehad ; doch minder dan aan den Leidfen-^

dam , welk dorp nader daar aan grenst , en ten

oosten ruime Veenplasfen voor zich heeft.

ö.) Van Voorburg is my een berigt :van

eene aanfteekende ziekte , mede door het eeteii

van vleefch van beesten aan de Veepest geftorven

veroorzaakt , door den Chmirgyn J. C. Düring
medegedeeld, toegekomen; 't welk, om deszelfe

uitgebreidheid , in zyn geheel onder de Bylagen

letter W. kan geleezen worden. — Onder

andere lyders , behandelde ik in de maand van

September deezes jaars een ouden grysaard van

85 jaaren , aan eene Pleuritis inflammatoria ^

in welke drie aderlatingen met goed gevolg no-

dig waren , ter verkryging van eene gewenfchte

geneezing. Ligte beginfels van Sprouw open-

baarden zich in deezen, die echter van geen ge-
" ' ""

'

'

volg
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volg waren. — Een niet gemeen geval zag

ik in eene Vryster , die by elke paroxysmus Je-^

brilisy welke drie en viermaal op eenen dag onge-

regeld aanvielen , met buitengemeen opzwellen

van den buik , door eene geweldige ylhoofdig-

heid aangevallen werdt , welke by het doorbree-

ken der koorts bedaarde. De aderlatingen enz.

waren hier zoo wel nodig als in den eerften ; of-

fchoon het bloed in deeze niet zuiver ontfteeken

was 5 maar meer den apparatus prtmarum viarum

en eene roosachtige ontfteeking , ex indok ca^

tarrhali ^ inflanmatdria , te kennen gaf : in de

ontlastingenwerdt een worm gevonden. — By
eenen lyder heb ik ligte petechkn ontdekt , die

aan eene Fehris catarrhalis fatis complicata ziek

lag ; doch nevens de twee bovengemelde mede
tot zyne volkomene gezondheid geraakt is.

^.) Aan den heidfen-dam waren de Zak-
ten die jaar niet min zamengefteld , gelyk uit

eenige ftaalen, boven (§. LXVP'. 3. 110c. /^,/.)

reeds aangehaald , genoegzaam gebleeken is. —
Zy waren van verfcheidene foort : fommigen on-

dergingen Febres foporofo fuècomatofa : andere

fcheenen van het foort der Febres nerven te

zyn : weder andere behoorden tot de continus

nmittenies : doch zy waren meest alle van eene

moeijelyke geneezing en langzaame crifis. De
tong bleef in deeze lyders vogtig , die van den
beginne wit was ; en , dat corkceum niet ver-

toonde , welk op andere tyden niet ongewoon

t>y

I
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by foortgelyke koortfen vernomen werdt. De
Sprouw werdt zeldzaam , dan in zalken , welkea
van den beginne niet wel behandeld waren , be-

fpeurd : gelyk de Iiik , die ia de Ziekten van
'sBofch ( §. LVI*.) doorgaans doodelyk was,
onder myne behandeling , niemand heeft weg-
gelleept. Dit toeval was buitengemeen Iterk in

een man , die aan deeze ziekte krank lag; ea
in wien geene zichcbaare evacuationes critks ,

dan door het vogt 5^ het welk uit de Spaanfche

Vlieg- plaasters ontlast w^erdt, voorden 20^^^^'^^ dag

in de Urine verfcheenen ; overeenkomende met
de waarneemingen van J. Huxham , J. Bal ,

en myne bevinding in de doorgaande ziekten van

Overfiacqiié enz. boven reeds vermeld ( §. Lli
ïiot. n.y Het zelve werdt door een Li?i&us
uit R. 01 amygdaL didchim l\. S camphor<^

*5K. ut F. Lin&uSf om alle uuren van het zelve

e* eijerlepeltje teneemen, gelukkig geftild. —r

Dit en andere Symptofnata , als een opgezette

buik , moeilyke waterloozing , ja volkomene be-

lemmering van dezelve , met daar mede ver-

zeld gaande Colka inflammatoria , drukten ge-

noeg het v/ezen deezer ziekten uit j als uit eene

infar&us vi/cemm beftaande, met het zamenge-

ftelde , het welk de byzondere gefteldheid van

deezen zomer uitleeverde : waar uit men verder

over derzelver beloop oordeelen kan , en tefFens

begrypen , dat de aderlatingen hier niet altoos

Jiebbsn kunnen vermyd worden. —
cO Do
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r.) De Ziekten te Stompwyk verfcheeldett

Weinig van die van den Leidfen-'dam ; maat

kwamen veelal met dezelve overeen , zoo als

my de Chiriirgyn P. Burgerhout aan den

JLeidfen-dam berigt heefc, die verfcheiden lyders

liiet iny op het laatfte , in ^yne ftandplaats 9

heeft behandeld.

^.) Van Soetermeer is ray een omftandig

berigt beloofd ; maar als noch niet ingekomen.

Voor zoo ver myn onderzoek ftrekt , kan ik

melden , dat na het droogmaakéri van de Veen-
plaffen omftreeks dit aanzienlyk Dorp , de koort-

fen , by gelyke gelegenheden ontftaande , zeer

veel woede hebben aangerecht : en fchoon zy
in graad thans minder zyn , echter noch niet ge-

heel ophouden , en heden veelal in quartan^e

Overgaan ; van welke het getal dit jaar zoo me-
nigvuldig is geweest , dat het gemeen die wel

op honderd bepaalde , waar van ik 'er verfchei-

den behandeld heb , deeze gemakkelyker , gee^

ne moeilyker in de geneezing zynde.

e.) De Ziekten van Voorfchooten hadden
geen verfchil met die geenen , welke van Delft

( §. LXXII. 1 , 2.) zyn opgegeven , zoo als

ray de Chirurgijn en Fra&izyn van Lis al^

daar , op het voorleezen Ym die artikels
^^ ver-

klaard heefc. ]

T^m



425 Van de Zidtcn , ^jidken uit de Nakmrlyh

V^n Rhynland, de Steden en Dorpen

daar onder begreepen*

§. L X X 1

1

1. Volgens de berigten van

Hhynland ^ zyn de Ziekten in het voor- en na-

jaar de gewoone , algemeen bekend ; ten zy by
byzondere Epidemien. —

j* Van heiden berigtmen, datdegewoch
ne Ziekten in het voorjaar , wanneer de vloei-

baarlle deelen door de koude verdikt zyn , de

Koortfen aanhoudende , en met zwaare ontllee-

kingen op de hersfenen , keel , borst en inge-

wanden bevonden werden verzeld te gaan. —
Die van het Najaar beftaan in Gal - ziekten ,

Diarrh(£^ , en eene enkelde Dyfenteria ; Co-
lyken , Pleurisfen , Rheumatismi iiniverfaks ,

vallende op de borst , keel en hersfenen ; ook
anderdagfche en dubbelde anderdagfche Koort-

fen. — Sedert jaaren heeft men geene Ziek-

ten , die epidemicè regeerden , ( buiten de Va-
riol<e &c.) waargenomen. — [By wyze van

Supplement is my het volgende van mynen zelf-

den Berigter toegekomen, in dato den 30. Sep-

tember 177Ö.

a. ) Dat de Voorjaars - koortfen in deeze

ïlad en derzelver omtrek zich meest bepaalen tot

Eehres dupUces tertiana S oatarrhales ^ in wel-

ke
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ke de paroxysmus om den anderen dag zwaarder

is ; en dat 'er zeer weinige i72flammatoore Ziekten

vernomen worden.

Z'.) Dat de Fehres autumnaks meest uit

imemittentes hiliof^ beftaan , en dat 'er weini-

ge continue , doch meest quartan^ dit jaar re-

geerden ; dewelke , volgens de behandeling van

deezen Geneesheer , door Spiritus juniperi S
fiiccus exprejf. citn recent, ad part. ^qual. een

uur voor de paroxysmus gegeven , meest over-

wonnen werden.

c.) Dat na het jaar 1773, g^^^^^ Epidemie

befpeurd was , buiten de Variols , die toen

fterk gegrasfeerd hebben 5 als een uitflag zon-

der koorts 5 Roodvonk genaamd. Petechi^ wa-
ren zeldzaam geobferveerd. ] De geweldige

Ziekte in de jaaren 1669 en i6'7o. welke zoo
veele braave Leidenaars en Vaderlanders ten gra-

ve deed daalen , was volgens meening van den
Ridder Pringle (/), geene Pest- ziekte,

gelyk die door den in zynen tyd zoo beroemden
Hoogleeraar Sylvius en anderen te boek ge-

fteld is; maar alleen een kwaadaartige Galkoorts,

dewelke op eenen heeten en droogen Zomer ,

waarin weinig regen gevallen was , volgde. —
De gelegenheid dier Stad is anderzints niet zoo

on*

(O Maladïe^ dss /.rméss , Part. IIL Chap IV. 5. IV. per'.



i24 Van de Zichen ^ 'OscJleh uit cU Natuw^lyU

óngunftig , om deeze en andere ziekten van der-

zelver ligging alleen af te leiden , zynde vry

luchtig en hooger dan andere (leden , uitwyzens

de Waterpeil aan de muuren van de binnengrag-

ten , voornamentlyk op het Rapenburg gelegen.

De oude en nieuwe Rhyn en oude Vest heb*

ben een laager ftaal : maar dit zelfde heeft ia

's Hage enz. plaats. De meeste overlast (wel-

Ice ik , geduurende myn Academifch verblyf in

dezelve heb opgemerkt
,
) beflaat in het hooge

opgezette boezem - water van Rhynland , en de

groote plas van de Haarlemmer' Meer , welke

deeze Scad , door* ööordelyke winden herwaarts

aangedreeven , lyden moet. Men moet dan de

Ziekten 5 die op verfcheidene tyden in deeze

Geleerdheids- zetel hebben plaats gehad, meer
toefchryven aan de byzondere luchtsgefleldheid

,

en moeste ik 'er niet byvoegen, aan de verkeerde

behandeling van eenen anderzints grooten Man

,

die door zyne befchaafde welfpreckenheid het

puik van Europa tot zich getrokken, en eenen

algemeenen roem verworven hadde; en, buiten

2iyn eigen geliefd Leerftelfel, anderzints voor

een geleerd man van zynen tyd moet gehouden

worden (^ky. De Heer Pringle heeft de

reden

(jb) Conf. L. Schacht Orat, funehr. in ohitim Nobilisfimiy

Clarisfimi , Expertisfimi D. Franci'sci de le Boe Sylvii &c.

in Oper. omn. Medic, F. de lc Boe Sylvii , ex editione D.

Elzevier &c. Amftel. 1679. pag. 024. ciim A. H^tEftï

Mcthd. Studii H. Boi^iUiAAYE; pag. gig, ólO^ ^94.
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feden daar van in de beneden aangehaalde plaatS

verklaard ;
gelyk men uit de zamengetrokken

fchets van deeze Ziekte een ander begrip dies-

nangaande bekomen kan (7).

2. Ia het jaar 17^9- hebben in de Dorpett

Wiymlmrg 5 Voorfchooten , Oesigeest en War^
mond eenigen gelaboreerd :x%n Febres biliofspit^

trid^ 5 van welken eenigen , door deeze Ziekte

aangetast , aan eene Dyfenteria flierven ; of-

fchoon de Stad daar van bevryd bleef*

3. Heeté én vógtige zomers eri najaarert

verwekken te Haarlem als elders Rotkoortfen^— Het jaar 1771. is een flegt jaar voor Do&ö'

(/) [Deeze Epidemie werd door die van 't jaar i66g. voor-
jifgegaan , en door dien zelfden Hoogleeraar in Ubra citato ^

Trad. IX. pag. 794-814. befchreeven ,
gelykcrwys J. vai^

i)ER Marcic en Simon van Ass endelft die tot een voor^
tverp hunner inaitguraie Disfertatien genomen hebben v, de. eer-

ile onder den titel de Fehre nuperrimè epidemica , Leid. 16Ó8. 4.
de andere de Fcbre quadam epidemica , Leid. i6ó8. 4. beide te^

-vinden in A. Halleri Mi:thod.,pmli{ Medici^ pag. óij.' zoo
even aangehaald. Deeze Ziekte was volgens den ge-

melden Höogleéraar F. de te Bon Sylvius eene Éehris intern

mïttens tertiana ^ turn fimplex , turn duplex; en die eindclyk in ee-
ne contiima intermittens overging ^ §. XIX -XXII. G'aarii

wilde ik deeze niet de volgende epidsmien in eene noot meda
deelen ; maar vermits dezelve veele bladzyden beOaan zouden

,

beb ik voegzaamer geoordeeld , de zaakelyke uittrekfels daar
'Van onder de Bylagen lett. X. te plaatfen , ten einde de oor-
<ieelkundige Leezer , uit vergelyking van deeze met andere?

foortgelyke doorgaande ziekten , oordeele , wat 'er al of nier
van derzelver kwaadaartigheid te houden zy ; en of dezelvs
tiiet voornameritlyk in de min gefchikte teehandeiing mosr.
gezogt worden. 3

XFin. Deel P
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ren , Apothhrs en andere Mlnijlrl motfts ge-

^'eest. — Een en andere enkelde Dyjenteria^

is 'er gezien ; doch zeldzaam , en van geen het

minde kwaad gevolg. — Sedert eenige jaaren

heeft men geene buitengewoone Ziekten gehad

;

7*00 men hier van uitfluit den Rooden Loop , ee-

nige jaaren geleden ; die van A^ 1702; en die

menigvuldige Rotkoortfen van den jaare 1727;
en in het voorjaar van 1733. de heerfchende

Borst - en Keel - ontfteekingen ; en na den jaare

1740. de Kinderpokjes. — De Ziekten van

d.e Epidemie ^ by het Artikel van heiden door

J. DS Koker belchreven , deeze Stad zo wel als

andere Steden van Holland en Zeeland aan-

doende, was zowel als die van 1750. opheeteen
drooge voorafgaande zomers volgende ; overeen-

komende met al het geen van Zomer - epidemien

in deeze afdeeling is opgegeeven ; zoo als men
de laatstgenoemde in de onder aangewezen Be-

fchryving nader inzien kan (m)* — ^^ ^^^

midden van deezen zomer had men groote hitte
'

uicgellaan ; zoo dat de lucht als verhit , zonder

regen of verfrisfchende winden , oorzaak gaf,

dat de Itilftnande wateren op veele plaatfen ee^

nen merkelyken flank van zich gaven ; overeen-

komende met de gewoone gevolgen , welken by
het onderling verband zullen worden opgenoemd.

De

C»«") Holland/eb Magazyn , L Dcei . 2. fluk ,
pag. 342. te

Haarlem by J. Bosch 1702. gedrukt.
'
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— De Pest -ziekte, by de belegering van dee-

2e Stad voorgevallen , heefc P. Forestus in

zyne Waarneemingen omltandig befchreven , en

die byzonderheden , welke het geneeskundige ,

ten aanzien, van de luchtsgefteldheid , betreffen ;

als ook die geene , welke langduurige belege-

ringen doorgaans verzeilen , naauwkeurig aangc-

teekend (ny

4* In de Weterbigen en andere oostelyko

Dorpen van de Haarlemmer - Meer , heerfchen

inzonderheid veele Gal- en Fleete- koortfen , by
heete en drooge zomers. — De Rheumatismi

zyn hier zeer gemeen ; vooral in het voorjaar

:

ook ontdekt men hier dikwyls de Geelzugt , en
wel meest in het najaan — Veele Voorjaars-

koortfen heerfchen hier , maar noch oneindig

meer in het najaar ; zelfs op gewoone tyden ,

minder na vogtige dan na heete zomers. De
inboorlingen , offchoon zy gemeenlyk alle jaarea

voor een' korten tyd , de Koorts krygen , wor-

den echter nooit zo fel door dezelve aangetast

,

als zy , die van buiten inkomen. — De mees-

te menfchen 5 die alhier gebooren zyn , krygen

Derdendagfche - koortfen , en zyn nkcos op de
been

,
ja zelfs op ftraat , behalven alleen dien

dag , dat zy door de koorts genoodzaakt worden
het bed te houden. — Natte Cüfoenen leve-

(n) Obf.XXVI. Lib.vi. pfo:. 1S2, rg^;.

. P s



ït^S Van dë zulten , vselken uit de Natuurlyk^

ïen hier , even gelyk in Zeeland , dikv^yls Rot-
koorcfen uit ; evenwel zyn die hier niet zeer

fewaadaartig of gevaarlyk ; zelden wordt 'er ie-

mand door weggelleept. —' De tusfchenpoo-

zende koortfen zyn hier zeer algemeen.

-— In Amstelland, enz.

§. LX XIV. De Ziekten in Amflelland

%yn , als het fra?.if!:e fluk behelzende , dat niy

over dit onderwerp is toegekomen , om deszelfs

algemeenen en naaawkeurigen inhoud , bereids

by de algemeene opgave van de Ziekten van de
yaargetyden (§. XLVII, XLVIIL) geplaatst;

uit welke men over dit gedeelte van de loeder-

landen tefFens oordeelen kan. Terwyl die van

de beroemde Wacreldftad , in dit gedeelte des

Vaderlands gelegen, in óq Lütgezogte Verban-

delingen , te Arnflerdam by Houttuin uit-

gegeeven, van de jaaren 1759 tot 1765. te vin-

den zyn : van welke een zaaklyk Uictrekfel on-

der de Bykgen lett. Y. voorkomt , 'c v/elk met

de berigtQn van andere Steden kan vergeleken

worden. — Verfcheidene geweldige Epidemien

vinde ik van deeze Stad te boek gefield. Want
behalven die geenen , welken by- halden ge-

meld zyn , en deeze Stad , nevens andere Hol-

landfche en Nederlandiche Steden troffen, ge-

waagt P. FORESTÜS ((?).

I. Vaii

Co) Obf. 11. Lib. VI. in fcholia, p!ts 152,
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1. Van eene kwaadaartige Pestiknuak en

befraettelyke Keel -kwaal, die volgens aanteeke-

ning van JoHANNEs Tyengius, beroemd

Geneesheer aldaar in dien tyd , in het jaar 1S17.
zoo doodeiyk was , dat zy, wanneer binnen zes

of agt uuren geene bekwanme middelen werdea

aangewend , voor de zestien of twintig uuren

den dood aanbragten : en dat 'er niemand ont-

kwam 5 indien 'er geen kundig Arts te hulp ge-

roepen werdc.

2. ïo het jaar 1727. heefc in deeze Koop-

Ilad eene geweldige Galkoorts gewoed ;,
die zoo

doodeiyk was , dat zy byna naar eene Pest-

koorts geleek ; en zelfs dien naam by andere

Volken verkreeg. Men kan de Bel'chryving

hier van , door den Heer Tronchin mede-

gedeeld , in de beneden aangehaalde plaats om-
Itandiger nagaan (^).

3. In het jaar 173 1. regeerde alhier insge-'

gelyks eene hevige Coiyk- ziekte , met Stuipea

en andere toevallen verzeld; van welke men ee-

ne befchryving vindt in de BMotheq^ue de l'Eu-

rope (O-

Cp) Uitgezoote Verhandelingen enz. II. Deel
,
pag. 598.

Cg) Janvier , Fcvrier ^ Mars 1732. pag. 29-77. 14^-171.
^ 282.312.

ï^q In



fi3o Over cU Ziekten , welken uit de NatmrlyJis

— In^f Gooiland, enz*

%. LXXV. Morhi acuti y zh Pkuritides y

Téripmumoni^ enz. vallen te Muiden en Weesp
zelden voor , als by groote hitte : meer Peri-

fncumoni<e noth^ en Afthmata ; voornamentlyk

onder die lieden , welken Graanen en Steenkoo-

len bewerken ,
gelyk de Molenaars , Koorndraa-

gers enz. — Tusfenpoozende-koortfen van

het voor- en najaar , beeft men hier met andere

JDistriSfen gelyk, en van deozelfden aart ; doch

zelden hartnekkig bevonden ; ligt wykende voor

den cortex, — Dyjenterien had de Heer , die

dit berigt gaf, nog niec waargenomen : Petechien

zeer weinig ; doorgaans Sporadicèy en van geen

kwaaden aart.

1. Te Nederhorst den JRefg hoort men nu

en dan wel eens in het voorjaar van ïusfenpoo-

zende koortfen ; doch niet veel.

2, De meeste Ziekten zyn geduurende 6
jaaren ( 1771.) te Naarden , als in het omlig-

gende land, Tusfenpoozende-koortfen geweest;

die , offchoon zy noch hartnekkig , noch epide-

mijch waren , echter zoo eigen aan deeze Land-

ftreek zyn , dat zy het voornaame gedeelte der

Morhi acuti uitmaaken ; terwyl 'er niet dan zel-

den verè mfiammatorii voorkomen. —
[3- De-
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[ 3. Dezelfde Epidemie , welke te Leiden

van hec jaar i66g tot 1670. zoo veele woede

aanrechtte, werdt mede opdeezentyd te fVeesp

gevoeld : gelyk men afneemen kan uit de Be-

ichryving van dezelve door F. de J-E Boe Syl-

vius, boven §. LXXIV. aangehaald, gegeeven;

en aldaar, §. CLXXXL in 4°. pag. 825.

vermeld, j

— In Noord - Holland , enz.

§. LXXVI. In de Beverjoyk heeft men
dezelfde Ziekten als op het hooge Land deezer

Provincie. — Doorgaans meer Herfst- koort-

fen dan in de Steden , byzonder in de groote ,

die hier landwaarts in liggen. . De Heeren , die

aan deezen lustigen oort hunne Buitenplaatfen

hebben , en welker dienstboden in het najaar aaa

Gal- en Rot- koortfen laböreeren , meldt men ,

fchryven zulks ten onrechte aan de ongezond-

heid der lacht toe ; niet denkende aan het on-

matig gebruik, 't welk deezen dikwerf van fpyze,

drank enz. maaken. — Beneden zal het ver-

band klaarder by de Wateren enz. kunnen ge-

zien worden. — In de Dorpen aan de ISoord-

Zee meldt de Heer A. Rofkam Kool , uit den

mond van eenen kundigen Geneesheer vernomen
te hebben , regeeren doorgaans meer Ziekten ,

diin elöera -: beflaande doorgaans in Rhuimatis'

V A mi ,



s^^ y^n de Ziekten ^ wollen uit de Nattiurlyks

mi 9 en zulke , die veroorzaakt worden dooi?

hard en zuur voedfel , onagtzaame morfige le-

venswyze , ontydig en onraaatig drinken van oud

alwaar bier , enz.

|. LXXVIL In 't gemeen worden

I. Te Alkmaar ge7.egd 9 veele Rotkoort-

fen te regeeren , v/elke men te Hoorn, te Mon-'

iiikkendam , en te Edam zelden ontmoet ; m
die aldaar 5 volgens het medegedeelde berigt ,

ook niet gevaarlyk zyn. — Te Edam had

men in het jaar 1771. 'er maar ééne in een zwak
Man gevonden , die 'er door weggeileept i$ j

men zoude zich moeten pynigen , om meer der-

gelyke voorbeelden zich te binnen te brengen.— Wanneer op warme en vogtige zomers ee-

jie fchielyke koude volgt, ontdekken zich in het

pajaar veele Koortfen te Alkmaar , met een^

materies putrida in de eerfte wegen , hier Gal-

koortfen genaamd. — De Voorjaars - ziekten

zyn tusfenpoozénde , meest overblyffels van

de najaars- ziekten. •— De koudfte faifoenen

2:yn hier de voordeeligften
, (buiten andere reden

om de weekheid der vezelen ;) en die het meest

de lucht myden , de ongelukkigften. — De
koude mist (hier Zeevang geheeten ,) dikwerf

het warme weder vervangende , is echter tep

hoogden te duchten ; en het is byzonder , dat 'er

"

IP het jaar 1771. waar in dezeU^e w^einig of ni?t

ver..
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vernomen is , zoo weinig ziekten zyn geweest

,

als een der JDo&OTen berigt aldaar ooit gezien K^

hebben.

In het byzonder kan ik

2. Melden, volgens een nader berigt [ vau

3en 8. November 1774. door den Heer J. du
BOIS HOOLEWERF,] dat

I . Onder de 4agelykfch voorkomende ziek^

ten te Alkmaar , de Rheumatismi het meenig-

vüldigst zyn. É/euntides ^ Peripneumonice

,

'QU

jPhremti^^s , waren zyn Ed, maar enkelde , en
dus weinige , voorgekomen : verder ontmoette

men van de overige ontfteekene Ziekten nu en
dan ook al eenige. De Angins zouden wel zoo
veele catarrhof^ als injlammatoridd zyn. —-•

.Omtrent de MorU inflammatorü ondervond zyn
Ed. , dat die hier ligter toe 'refolutie te brengen

waren , dan die geduurende zyn verblyf te t/^-

recht behandeld werden. —- Zeer zelden ver-

eifchten 'er in ^ie van Alkmaar meer dan eene

aderlating gedaan te worden : het welk aan de

zwakkere lichaamen , de weekere vezelen ^ en

den vogtigen grond toegefchreven wordt. —

.

Waarom deeze Geneesheer van oordeel is , dat

'er aan de Kinder - ziekte , wanneer dezelve

epidemicè grasfeert , minder , dan wel in andere

plaatfen zullen fterven.

P s ^- *Er
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2. 'Er zyn fomtyds jaaren , wanneer in

den nazomer en in den herfst veele Gal-koortfen

regeeren , die al dikwyls meenigvuldig voorko-

men , en veelen weglleepen , byaldien men niet

tydig gehaald wordt, noch dezelve behoorlyk be-

handelt ; wanneer zy wel eens in Feöres piitrids

veranderen , of de Ziekte - (lof per metaflaftn

naar de hersfens voeren. De vooroordeelen in

het behandelen van deeze ziekte zyn zeer groot

:

men is zeer angftig en verfchrikt , als men fpreekt

van Emetica en Purganua ; en vooral van het

gebruik der Kina* De Heer Hoolwerf zet-

te dit gelukkig door , en het ging hem naar

wenfch." — }

3. Wegens de Epidemiq^tie Ziekten gewaagt

P. F0RESTUS5

a, ") Van doorgaande kwaadaartige Koortfen

met Wormen verzeld , die van Augustus tot

Xsfovember 1553. regeerden (f).

^.3 van eene Keel -ziekte, die in OSfohr

1557. geheele familien wegraapte ; zoo dat 'er

in twee of drie weeken meer dan tweehonderd

menfchen aan geftorven zyn. Deeze ziekte nam
by wyze van een Zinking haar begin , met eene

zeer langzaame doch kwaadaartige Koorts , die

naderhand toencemende , als eene oogenblikke-

lyke

(r) Obfery. ÏV. Lib. vi. pag. 154.

I
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lyke verdikking dreigde , en terftond de borsÈ

aandeed , met zulk eene benaauwde ademhaa-

ling , dat de zieken terftond fchenen te derven.

.— Weinigen ontkwamen, wanneer 'er eene aan-

houdende Koorts by kwam : riaaawlyks bereik-

ten zy den g^^^ of overleefden den lA^en dag^

Die, welke tot den i7^ca dag leefden, werdea

het best genezen (j-),

d?.) Andere EpUemkn, als die van Pokken

en Mazelen ( O > ^^^ ^^^ ^^^ oogmerk dienen-

de , gaa ik voorby. Alleenlyk kan ik niet ver-

zuimen te melden, dat de berugte Zweet- ziekte,

( Sudor Anglicus genaamd
,
) dewelke , na een

gedeelte van Europa doorloopen , en eindelyk

in Gelderland , Overysfel en Utrecht , zonder-

hng te Amjierdam en Haarlem zich vertoond

hebbende , Alkmaar en de Waterlanders ver-

fchoonde C^).

§. LXXVIIi Te Edam heeft men vee-

Ie Voorjaars • koortfen , ontftaande uit een lym-

achtigheid in de vogten , of bedorven Gal. —
Nog meer Najaars - koortfen , haaren oorfpronk

hebbende uit de zwakheden der lichaamen , die

diis meer by het gemeen zich ontdekken , als wei

by

(^) Ihidem Obf. I. pag. 150.

(O Ibidem Obf. XLI^XLII & XLIV. png. ïgl-iöJ,.

(fO Conf. P. FoRF.sTi Lib. VI, obl'. Vü. fchoL & obf
VUL pag 157 5c 158.
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by aanzienlyke lieden , welken des zomers meet
ooft eeten , en des avonds een glas rooden wyn
drinken : waar door deezen het verlies der dun»

ne- vogtep door de uitwaasfeming, en het fcherp

worden der Galle, onweetend voorkomen. —
Wanneer men grpote hitte in July en Augustus,

heeft , en daar op eene koude va Septetnber

volgt , regeeren 'er een ongelopflyk getal koort-

fen in de Stad , waar aan men dikwyls zes per-

föonen in een iiuis heeft-zien 'ziek liggen.

Vreemdelingen t^^orden fteri^er daar door aange-

tast , doordien zy fterker zyn 5 dan de inboor-

lingen , die zwakker van' deelen zyii , dikwyls

buiten dentyd der aanvallen hun werk doen, eii

maar eens te bedde gaan liggen , (even als van

de Weteringen berigt is
,
) wanneer zy aanko-

xnen. — Weinig baat een braakmiddel , we-

gens de vastzittende llymfloffen in de maag , zoo

men die niet daags te vooren los maakt met een

middel uit Rob Jambuci 1^* Aceti fcülitici ^v.

Aq_' Melijfa iüj/ — Aderlaaten in de najaars-

koortfen is hier , zoo niet doodelyk , ten min*

Hen zeer gevaarlyk; wordt dikwyls van flaauv^t^

gevolgd ; brengt niets voort , dan een zeer lang»

zaame herftelling , en eene fchielyke inftorting,

wanneer men zich daar na waagt uit te gaan , ea

aan guur weder te vroeg bloot ftelt.— Bhsuma-
tismi , en zeer veel in getal , heeft men meest

in het vooijaar. En wanneer men de frigidi en

iQÜdi niet wel ond^rfcheiut , gelyk alhier dik-

wy!$
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Wyls tiiet gefchieat door min bedreven ApotTiehrs

en ChimrgijnS'^ doet eene ontydige aderlaating

den dood ftraks aankomen
^
gelyk men meer dan

'eens gezien heeft : naardien de kragten der Ly-
^erén zeer ras verbrooken zyn. — By dö
'Rheimatismi heeft men veele Fleuritides fpurli^*— Men weet niet , ten minften niet meer dan

ééne waare Pleurhis in eenige jaaren te Edam
ooit gezien te hebben. — Onbedrevenen zegt

men , zien dikwyls aldaar een pyn in de zyde

voor eene Pkuritis aan. Zy haspelen dan lang,

en veel met den lyder , dien zy met een enkeld

purgans hadden kunnen helpen ; als zynde niet

anders , dan eene Rheumati^ue ftof. — Men
ziet ook fomtyds 'Ferifnenmoni^ noilis , minder

§. LX XIX. Ten aanzien van de oostely-

ke Dorpen , vindt men geen onderfcheid in de

Tusfenpoozende - koorcfen. — In verfcheidene

Dorpen aan de Zutderx Zee heeft men geen an-

dere Ziekten gevonden, dan in de bedykte Mee-
ren. — In de binnen - dorpen heeft men ia

eenige jaaren tweemaal na eenen ftrengen Win-
ter de Febris muiarïs zien grasfeeren 0'^)- —

Edam

(tj) In het najaar van 1773. regeerden *er te Edam veelc
Galkoortieii , dewelke tot in December voortduurden.

("iü) [In de IVormer ftonden , volgens berigt van den Wei
Eerw. Heerc Martin£T \an den 8. Mey 1775. negen Jyken

bo-



^38 /^^« ^s Ziehen , welken uit ds Katuurlyls

jEdam kreeg *er ook een weinigje van, In hec

jaar 1771. heeft men 'er aldaar maar twee lyders

aan gevonden. By de Febres miliares heeft

men alhier nooit Petechien gezien. — Fiit"

merland , 200 digt aan Waterland liggende
,

denkt

bovefi aarde , en 27 lagen ziek aan eene Rotkoorts , die veel
bciiïuiuwdheid in de keel gaf, en zich ook te Edam aan twee
echte lieden , door de meid , die herlteld was, befmet zynde,
ontdekte , en welke hen:twee dagen na eikanderen heeft weg-
lïerukt; doch fcheen niet verder te gaan, tenminflen niet met
die toevallen. Men had dezelve twee jaarcn te Edam nu en dan
gehad, wanneer de lyders aanflonds buiten kennis geraakten :

ook dtezen winter meer onder het gemeen vernoemen. Die
ze toen kregen , herftelden ; ze fcheenen goedaartiger. To
Edam had men enkelde Voorjaars-koortfen gehad.

De Rot-koortfen te Wormev , waren door befmettlng van
PFormerveer , alwaar die Koortfen voornamsntlyk regeerden ^

en by het fchryven van het berigt (21. Mey 1775.) nog
heerfchten , naar het gemeen gevoelen ovetgebragt : alwaar
dezelve al vroeg in het voorjaar begonnen waren. De eene
DüClor zeide , dat het Rot-koortfen waren , de andere niet.

De Cbirurgyn noemde het Gal- koortfen , die evenwel , naar

2yn voorgeeven , tot Rot-koortfen overgingen, 't Geen op
het zelfde uitkomt, en uit de doodelyke toevallen , beneden
beflist wordt. Het getal der'dooden was niet zeker te bepaa-
len : te TVormerveer w^is het zelve nogthans merkelyk meer

,

dan te Wonner, 'Er ftierven meer aan deeze ziekte , dan 'er

van herftelden : in een huishouden zyn Vader en Moeder
daar aan geflorven , en de Zoon en twee Dogters gebe-

terd : een Cbirurgyn is 'er zelfs door befmet geraakt , en
daaraan overleden ; een Cbiriirgyns knegt ook befmet , maar
j^rfteld. Naar het zeggen van den Chirurgus zoude aderlau*

ten voor de patiënten doodelyk zyn. De ziekte heeft

ook by fommigen veele lichaams - verrottingen gemaakt .•

verder waren 'er fluiptrekkingen en flaapen mede verzeld :

ftuiptrekkingen werden doodelyk bevonden ; maar de llaap

bragt her [lel tewege. Hoewel men te It^ormsr'vser een te-

geiigefleld geval heeft hooreu verhaalen. 3
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denkt men niet , dat boven het laatfle iet voor

uit hebbe (^x).

§. LXXX.

(3c) Te Ptirmerend regeerde in 1773. eene Rotkoorts ,

die , volgens ontfangen berigt, echter van weinig aanbelang
geweest is.

Van meerder nafleep was de Rheumatisinus te Volendam , de-<

welke in den winter van het jaar 1773. ontftaan was , en
veel overeenkomst had met de epidemie van Overflacqué

[_ §<

LIL not. fiQ naardien de Lyders veele wormen by zich hadden.
Volgens berigten van den [Wel Eerw, Heere Mart in et]
van den 14. Augustus 1773., vondteen Medicus van Edant

vier menfchen door deeze ziekte aangetast, die heneenige
Medicynen toediende ; doch federt welken tyd men DoEior

en Geneesmiddelen vaarwel gezegd , en alles aan de natuur
overgegeven had. Dus verre (1773.) waren 'er van de 200
lyders maar 4 of 5 geilorven , welken deeze kwaal of in ee-

iien hoogen graad hadden , of andere toevallen daar by on-
dergingen. Deeze ziekte was een Rheimatismiis , die met ge-

weldige pynen , in fommigen als een op de vliezen van het

hoofd , by anderen tevens op die des geheelen lichaams aan-
viel ; zynde gewis befinetrelyk , naardien de oppasfers , of
liever de huisgenooten allen , wanneer zy ergens een huisge-

zin aandeed , de een voor , de ander na te bedde raakten :

Die gezond uitgingen, bra.^t men uit Texel ^ Amfcerdam enz.

ziek te huis. [Men rekent , volgens berigt van den ap. Ju-
ny 1775. dat *er ten minflen 250 of ,qoo die pynelyke krank-
heid ondergaan hebben. Men twyffelde toen , of 'er meer
menfchen aan geftorven waren ; hewel men 'er 8 of 10 per-

fuonen genoemd heeft; doch welken men meent , dat andere
toevallen daar by gehad hebben.] De Vokndammers kon men
in 't begin niet beweegen eenige middelen te neeraen. Zy
gaven voor , dat zy altoos driemaal inftortten , zonder welk:

niemand , naar hun voorgeeven
, genas- Men geloofde dit

niet , hoe zeer zy waanden niet ten vollen herfteld te zyn
,

ten zy ze het derde ncidifhüMen doorgeftaan. Men fchreef
dit toe aan onachtzaamheid : want, een weinig beter zynde,
aten zy te veel , en gingen te vroeg uit , wandelende op
hunnen open kouden Zeedyk enz. 't welk zy niet konden ge-
looven fchadelyk te zyn. Eindelyk middelen moetende
gebruiken , vonden zy meest foelaas in eene] aderlating ca
purgcermiddel. Want de Heer fMARTiNET j hen afkcerig

zien
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§. LXXX. Te Hoorn ^ Enkhulzsn, enz.

heeft men dezelfde ziekten uit belette doorwaa^-

feming ontftaande , waaruit verkoudheden voort*

komen , onder den naam van Raucedines apho-

fiiacde , catarrhofds , rhetimaticce ; die in naatnen

verfchillen , naar raaate de zondigende ftofFea

de vaste en vloeibaare deelen aandoet ; veroor-

zaakende koortfen , wanneer die op de vloeibaa-

re deelen vallen , van allerlei foorc
, goedwillig

,

meest in het voorjaar. —> Op de vaste deeleii

vallende ^ komen hier uit voort Dolores arthrU

iiciy rheumaiismi enz. verwekkende zwaare py-
nen en verftyvingen in de fpieren en banden ,

welken meest buiten koorts of ziekten zyn. —

•

De Koortfen hier uit voortkomende , zyn in het

voorjaar meest goedwillig ; in de herfst meest-

tyds van veel aanbelang ,
gewigtig ^ en fomtyds

kwaadaartig , en by geval befmettelyk : thans

(1772.) ondervindt men alhier zwaare anderen-

dagfche en dubbelde anderendagfche koortfen ^

waar

ziende van DoStor en Chkurgyn , raadde deeze middel en 'den

geenen aan, in welken hy een zwarte befiaa^e tong ontdekte.

Ï-Jet eerfte zag zyn [Wel Eerw.J op de proef gelukken ;

en men was 'er altoos gereed toe.

Te Zaandam worden de ilforSj acutisjimi onder de min ge-^

woone ziekten geteld.

De D00den te Zaandyk waren in

1771 8(5.
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waar van fommigen geheel afloopen , foniniigen

continueel zyn met verheffingen , vergezeld van

braakingen en flerke afgangen , onder den naam van

Chokm bekend; ook Morbi putridi ^ die gekend

worden uit de piiJfus parvus S debilis ,_ dunnen

afgang , leve delirium , pyn in het hoofd , flaa-

peloosheid , én in anderen een Coma [omnolen*

turn 5 of ilaapziekte , waar aan fommigen doch

weinigen tot nog toe fierven ; wordende denke*

lyk veroorzaakt door voorgaande zomer - hitte ^

ons land oneigen , en gevolgd door het eeten

van onmaatige , en by 't gemeene volk , van on-

rype fruiten , in een tyd , wanneer de verkoe-

ling in de lucht, en de koude, door het gebruik

van koude vrugten , in de maag en darmen ,

meesttyds in de lichaamen der menfchen haareii

rol fpelen (^)*
'— Jn

(y) In het jaar 1768. regeerde mede te ScheUinkhmt eene
kwaadaartige ziekte , volgens ontfangen berigt daar van on-
der de Bylagen letter Y. geplaatst.

In Augustus 1774. openbaarde zich vangelykeneeneaanftee-^
kende Ziekte op het eiland Marken , dopr een der Stuurliedea
met tweezyner Matroozen, die naauwlyks van de Buis -reis

waren t*huis gekoomcn , aangebragt; vermoedelyk door eea
Munjlers Jongeling , weike bet eerst op de Buis was ziek ge-
worden . aangefteekcn. Een der Matroozen had , volgens
Zyn eigen opgave , een ligteii aanval deezer ziekte onder-
gaan ; en orichoon hy geen maaltyd verzuimd hadde , nog-
thans deeze ziekte , aan land gekomen zynde , zyner Vrou-
we ten eerften aangezet , 't geen in dat menfch wónderlyke
verfchynfels voortbragt , welke in geene andere lyders der-
wyze zyn waargenomen , beftaande in eene zwaare Mekncho'
Ue

,,
die zelfs tot vertwylleling overflocg , zynde echter door

ZriILDc9l,
^

o d#
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In Frïesla:nd , m

§. LXXXI. Van het jaar 1769 tot 1771,
befpeurde men

I. Aan den Zuidhoek van Friesland ,

bepaaldelyk binnen de (lad Stavoren , meerder

Morbi acuti , voornamentlyk 'Penpneimonis S
Pkuritides , dan wel voor dien tyd ; hec welk

meo

de geneez^ngs-wyze van mynen Berigter v/edcr voikomeii
iierfttld. De Stuurinan had de ziekte aan zyn huisgezin ,

beftaande uit twee gebroeders, eene oude moeder en zuster,
overgezet , waar van de drie oudften de ziekte op de aller-

zwaarfte wyze hebben ondergaan , welke echter alle vyf her-
ilelden. Van 53 Zieken onder de beftuuring van mynen
Berigter , zyn 'er alleen vyf overleeden , niet tegenftaandö
een derzelven reeds met den dood te v/orftelen lag , wanneer
hy by denzelven geroepen werd. —-* Ten aanzien van het
beloop deezer ziekte , klaagden de lyders gemeenlyk over
zwaare koude en rilling door het geheele lichaam , welke
in den eenen kort, in den anderen langzaamer in groote hitte

overging ; wanneer zich zwaare pynen , voornamentlyk in

het hoofd, op de borst, in de dyen, kuiten en fcheenen y

openbaarden. Eene geheele flaapeloosheid volgde , tot dat

de ziekte byna op zyn hoogfte was : dan , na de volkomen
crifis , fliepen de lyders onophoudelyk , verzeld met eene
zwaare of ligte doofheid , (overeenkomende met alle de be-

rigten , die van de Fehres net'ueat zyn medegedeeld ;) foni-

mjgen dronken onoplioucjelyk : anderen wederom klaagden ^
dat zy het drinken niet konden nederzwelgen , en genood-
zaakt werden om alleen een mondvol teffons te gebruiken :

dit hield na weinig dagen op , wanneer de lyders veel vogt«

gebruikten , en de benaauwdheid eensklnps verdween. '

Op den tweeden dag was de tong wit beflaagen, die dan geel,

vervolgens donkerbruin, en eindelyk geheel zwart werd. —

—

Deeze toevallen yerzelden in den beginne der ziekte meest
alle
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men denkt aan de kouder Noorde winden , toeli

plaats hebbende, (te moeten toegefchreeven wor-

den. — De 'Fe^res catarrhales waren toen

ook menigvuldiger. —- De gewoone Ziekten

van Friesland zyn , volgens gevoelen van deïi

Heer [Dr. W. Reuchenius,] Fehres inter-

mittentes 5 eti wel tertiani^ fimplkes exquip^ vel

dupHcati£ ; Tertian^ dimiiiiatce vel Immitritetc ^

'm andere gedeelten des Vaderlands niet zeer ge-

woon ; ter plaaife , alwaar ik geduurende ir

alle de lyders , welke op het laatst noch zoo zwaar , nocli

langduurig waren. Want in den beginne ging het fpoedig ,

tt'anneer de ziekte den 11. dag op haar hoogde toppunt was :

gemeenelyk werd dit den 13. en 15. dag eerst waargenomen ;

daar werden ^er zelfs behandeld , waar in de fcheiding det
ziekte eerst den 21. dag gefchiedde. -—

• In het begin der-

ziekte waren de lyders voor eenigen tyd van hun verftand
beroofd ; dat naderhand zoo. niet vernomen werd , ten zy ia
die geenen , die wat al te lang aan één gerust hadden. —~«
"Er waren ook j die , byzonder aan het onderlyf

, purper

-

Iriekken hebben gehad ; ook gierst gewyze puistjes, welkea
'meest allen geilorven zyn. Drie lyders van mynen Be*
rigter werden met heftige pynen In de borst aangetast;
^och zyn gelukkig, door veerragchelen van dikken ïlyni en
etterrachtige fluimen , weder tot voorgaande gezondheid ge-
bragt : twee der zei ven hadden veele jaaren gelaboreerd aan
engborftigheid mst een wanfchaapen couleur in het aange-
zicht , dewelke van veelen voor tceringachtigen werden aan-
gezien ; zyndc echter volkomen van deeze engborftigheid on.«

der die ziekte verlost geworden. —

—

Ten aanzien van de geneezing werden de Lyders, wanneer
de klachten zulks toelieten . door het poeder van de Radix^

ipecaciianhcs van Isoven geëvacueerd , op welke doorgaans over«
vioedigbraaken van een taaijen dikken Ilym

,
groene en geele

bedorvene gal-ilofTen en kleine wormen volgden, niet zel-

den met ftnnk verzeld. Verre de meesten loosden onder het
prgeenn menigvuldige wormen , met eepen oudiaagelyken

Q 2 ft'iiiir j
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jaaren de Geneeskonst gcoeffend heb , zyn d!e

maar weinige maaien my voorgekomen ; [ en in

's Hage , maar eenmaal , door ray behandeld ; ^
welke te Stavoren veelmaalen zeer gevaarlyk

zyn. Gelyk de anderen op alle tyden van het

jaar voorkomen , zoo wel als de Ouartan^e ,

welke in deezen Zuidhoek zeer gemeen en hard-

nekkig zyn ; voornaraentlyk onder de Boeren
en 't gemeen buiten de Stad ; zagtzinniger en

minder in de Stad zelve. — Deeze Heer had

Lyders behandeld, welke met dezelve één, mee
en drie jaaren hadden gelahrcerd , zonder mer-

kelyk verlies van kragten in veelen ; doordien

zelfs de eetlust , in eenigen , op den koortsdag

goed was , en de fpysverteeiing naar behooren

vol-

flank , ook gebeele nesten van ma aden. Na de ontlasting

Tan boven , werdt den- volgenden dag een fterk Infvfum vaa
<le FoL SenncB ^ FruBus 2\marindorum , Manna , Sal tart arl^ Ni'
trum , Sal polych'eft , Fidv. rad. Rhsi gegeeven ;• met welke of
foortgelyke middelen myn Beiigter zeer wel geflaagd is. *.

Voor den onlydelyken dorst , werden gelyke verkoelende
middelen uit Salpeter t Sal p&lycbrej]: , Spirit, N'ïtr. didds , Rob
Ribejiorum enz, toegediend. —— wanneer geen braakijig naar
genoegen volgde, werden by de laxeer-Hiiddelen een x^ci-

iiig braak-poeder , met het Oxymeljcillliicuni^ gevoegd.

Voor die met zwaare pynen bezet , ofte ylhoofdig waren ,

werden groote Feficatorien , als in den nek , tufren de fchou-
derbladen, op de (cheenen , aan de kuiten enz. aangelegd

,

en doorgaans eenige dagen open geliouden. De koort-

fen werden tegengegaan met fterke afkook fels van de cortex:

Teneoianiis^ Tamarinden , Manna ^ Rhahêrber enz, naar gelang der

!ziekte, en naar dat de verandering derzelven zulks verelsfchte.

r Volgens een nader berigt van den i8. Mey 1775. waren 'er

o menfchen aan deeze kooiis overleeden ; en
,
gelyk deeze

ziekte min of meer zonder tuiTenpoozeü aangelioudeiihadde,
'£00
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volbragt werdt. De meesten werden herfteld

door fterk en aanhoudend gebruik van den koorts-

bast ; anderen , welken hier aan niet wilden ge-

hoorzanmen , ftorteden , na één , tw^e of drie

wecken op het langlte van de koorts bevryd ge-

weest te zyn , weder in.

2. De Qriartans fchynen te HarJingen

goedaartiger te zyn , naardien kwaadaartige der-

dendagfche koorcfen , die men te vooren zelfs

door de Kina niet heefc kannen bedwingen ,

dikwyls , in het Voorjaars - faifoen , van zelve

flyten.

3. De MorM acitti fehnks zyn aan dee-

zen ziüdhoek in het algemeen , volgens bevin-

ding

zoo duurde dezelve op dien tyd nog , maar v/as toen zoo
kwaadaartig iiiei , dan voorheen; gelyk 'er naderhand grenen
aan overlecdenizyn. De meesten der geftorvenen zyn in ja-
9iuary en Febrmry of Maart oveileeden,, en deezen behoorden
onderde morsfige lieden van hetEiland, (19 Jany 1775. )
Ongevaar zyn *er 78 menfchen van herdeid ; onder welken
'er ten minften 20 geweest zyn, die geene Medkynen gebruikc
hebben. —- De invvoonders van het Eiland worden geree-
kend omtrent in 800 menfchen te beflaan , de Kinders daar
onder begrepen ; zoo dat die geenen , welken nog dis koorts
hebhen

, gclyk 'er toen noch verfcheiden waren , ruim ('t
yoorige getal zamengereekend) het agtfte gedeelte van de
inwoondeuen uitmaakten. ]

'Er is van gelyken een fraai. berigt van Wieringen ingeko-
men

, 't welk , om veele byzonderheden daar in vervat zyn-
^e , en het eiland van dien naam betreffende , op verzoekr
"van twee voornaame Leeden, tot hetluisterryk'licbaam vande
HoUandfche Maatfchappye der Weeteufchappen beho.orcnds

3^

Quder ds Belagen by letter Z, geplaatst is»

Q3
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ding van mynen geëerden Berigter , niet menig*

vuldiger , dan in andere Provinciën. De Morbi
epidemici grasfeeren hier ook eveneens : van ge-

lyken is het gefteld ten aanzien van de Motbi
chronici , ( waar van beneden ). — Febres

pitfidde regeeren , federt jaaren , te Stavoren ,

Harlivgcn^ Franehr^ Dokktim , Leeuwaarden

en eenige andere plaatfen , zonder ophouden ;

voornamenclyk de fetechiales , in enkelden met
de niiliares hier mede verzeld , zeer gevaarlyk.

•— Men vindt deeze ziekte ineene of verfchei-

dene der opgenoemde plaatfen ; en meest onder

het geringfte en onreinfte volkje , 'r welk wei-

nig verfchooning van kleederen heeft , kleine

huisjes bewoont , en de ruwfte kost eeten moet.— In den tyd van vyf jaaren had men die te

Stavoren niet gezien.

§. LXXXIL Behalven de bekende E^/'i^

fmfche Ziekten , welke men op fommige tydeii

ziet grasfeeren , op anderen weder in 't geheel

ïiiet , en welke men op zyn tyd ook hier ont-

moet, als VarioLe, Morbilti^ Febres petechiales

maligne ^ Tusfes convulfw£ infantum^ enz. kan

men in 't algemeen omtrent de gewoone ziekten

aanmerken :

I. Dat men te Harlingen dezelfde Ziek-

ten der faifoenen ondervindt , als in de overige

5s[ederlandf?he Provinciën y welke men gemeene-



Gefteldheld van bet Vadcrhnd voorfoloelpn. «47

lyk verdeelt in Vebres autumnaks S^emaks.— Dus ziet men hier 5 van de eerjie foort »

jaarlyks

a* ) , Chokr£ , Dyfenteria , Colic^e ^ Fe*-

ires intermlttentes terttans ^ quanand^. Dee-
ze ODtftaan vroeger in den Zomer ; dauren lan-

ger in è^M Wincer , naar nraate de groote hitte

en vogtigheid des zomers , de vogten raeêr tot

rotting gefchikt en de uitwaasfemiiig meer en

kragtiger belemmerd heefc. Het jaar 1771. gaf

hier van klaar bewys; naardien men in dien kou-

den vogtigen zomer alhier eene algemeene ge-

zondheid genoot ; genoegzaam geene Gal- of

Herfst - koortfen ontdekte ; en niet dan eenige

ligte Rot -koortfen onder het gemeen vernam;
welke meer uit eene verfcopte uitwaasfeming ,

dan oorfpronkelyke fcherpce in de vogten fchee-

nen te ontdaan.

^.) Van de meek foort heeft men jaarlyks

in den winter allerhande foorten van Febres in-

fiammaiorix , als Fehres ardentes , rheumaticdd

& Rheumatismi acuti ; hoewel niet menigvul-

dig : niet zelden Febres eryfipeJatofs S catar-

rhales , welke vroeger ontdaan , langer dauren

,

meer of minder met ontfteekinge verzeld , of
meer naar het catarrhak en putride helden ;

naar maate de koude de vogten verdikt , de
vaten vernaauwt , of de vogtige en ongeftaadige

lucht 5 de uitwaasfemJog des lichaams meer be-

Q 4 lem-*

I
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leraicert, en aanleiding geefc tot het vergaadereïi

van fcherpe vogten. — Terwyl men in den

loop der heete Ziekten QMorbi acuti^^ inzon-

derheid die van een rottigen aart zyn , hier dik-

Wils jlphthdd ontmoet ; en drooge winters aldaar

de gezóndften gehouden worden.

2. Voor het overige beginnen aldaar

a. ) Met het Voorjaar doorgaans Anderen-

dagfche-koortfen QFehes iraermittentes verna-

ks^ , Buikloopen , Verkoudheden , P/euritis,

Keel ontfteekingen enz. ligter of zwaarder, naar

de gefteltenis van het voorgaande faifoen ; doch

niet zeer gevaarlyk, wanneer de vereiichte hulp-

middelen worden aangewend. — Omtrent

deezen tyd fterven veele lieden aan eene Pen-
fnetmonia notka , ofce aan fleepende kwaaien ,

waar mede zy lang gefukkeld hebben. — Zul-

ken , welken in het voorgaande jaar, of na eene

heete ziekte , of aan eene andere oorzaak kv/y-

pen , loopen dan ook het grootlle gevaar.

^. ) In de Zomerfche maanden heeft men
hier naauwlyks eenige ziekten : ten ware dat

zulks door een byzondere Epdemk veroorzaakt

wierde. Maar

c, ) De Herfst geeft hier overal vry zwaa-

re Galkoortfen , die echter in het gemeen niet

?:eer gevaarlyk zyn , wanneer zy wel behandeld

worden 5 doch v/el eens io eene kiig^uurige

Der^



CejleUhoid van het Vaderland vcortvkeïjen. 24^

Derdendagfche - koorts , inzonderheid wanneer

de Kina gebruikt is , eindigen. Dyfenteriac

cruentas behandelt men fomwylen in den herfst;

doch zelden gaan deeze Epidemicè door , en

zyn zelden gevaarlyk. — Febres miliares wor-

den hier zelden gezien ^ als ia enkelde Kraam-

vrouwen. —
^. ) De Winter is , even als de Zomer

,

op zich zelfs aan deezen oort tamelyk gezond ;

doch wanneer de Herfst -ziekten wat hevig ge-

weest zyn , heeft men met derzelver overblyf-

felen dikwyis vry wat te doen. *t Gqqw ten

tiaastenby de jaarlykfche omloop is, waarop men
hier eenigen ftaat maaken kan. Hoewel toe-

vallige Epidemien hier foratyds , gelyk natuur-

lyk is
5 groote afwykingen geeven.

^.) Heerfcht 'er eene Epidemifche ziekte

by de nabauren , zy gaat de harde Friefen niet

voorby , maar bezoekt die ook gemeenelyk v/at

laater : het welk mogelyk toetefchryven is ,

aan de meenigte van Zee -winden, waar voor

men open ligc ; en die , deeze lucht geduurig

ververfchende , de befmettelyke dampen land-

waarts indryven en verilrooijen* Evenwel kan

men niet (tellen., dat eene ziekte herwaarts over-

gekomen 5 veel gemakkelyker afloopt , dan by
anderen. — De meest bekende en gevreesde

Epidemifche Ziekten zyn hier de Febres Pete-
chiaks , welke onder het gemeen beftendig dea

SI 5 ^^^
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naam van nieuwe ziekte draagen : eene zeer on*

eigene benaaming; doch die mogelyk uitdrukken

wil, dat men deeze ge vaarlyke ziekten altoos,

met dezelfde ontroering, als eene nieuwe plaage

befchouwt. Dezelve houdt hier byna nooit vol-

komen op; hoewel ze op verre na niet altoos even

befmettelyk is. Mogelyk ontmoet men die meest

in en na zeer warme zomers : doch zoo dra zy
begint te woeden , fchynt het faifoen weinig of

geene verandering meer te geev^en. Men heeft

die over agt of negen jaaren met allerlei wieder

,

met koude , warmte , droogte en vogtigheid

,

onveranderlyk zien volharden. Eene fterke en

aanhoudende vorst , met Ooste en Noordooste

winden , fcheen zelfs voor deeze Ziekte niet

gunftig te zyn : voor het overige laat de groote

verfcheidenheid van toevallen , die haar verzei-

len , nauwlyks toe , dat 'er in 'c gemeen iets van

verzeekerd worde. — Men acht , dat zy mo-

gelyk door naauwkeurige Waarneeraers , beter

,

dan men tot nog toe gedaan heeft , zoude kun-

nen onderfcheiden en in foorten verdeeld wor-

den, 't Schynt , zegt men , dat zulks zoude te

pas komen , ten aanzien van die Rotkoortfen ,

welke onder het gemeen uit morfigheid en be^

dorven voedfel ontdaan , en met deeze koortfen

veel gemeenfchap hebben. Die Rotkoortfen

hebben eene duidelyke oorzaak , terwyl men
aan den anderen kant , geene rede weet te gee-

ven 9 waarom de Fc^ris pmliialis op fommige

tydeii
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tyden xoö veel algetneener en kwaadaartiger is ,

dan op andere tyden. De oorzaak van dit ver-

fchynfel is even duister , als die , welke flegts

in enkelde jaaren Pokjes en Mazels voortbrengt

;

terwyl deeze by andere gelegenheden , het een

of ander huisgezin aantasten , maar zich niet eens

door de buurt verfpreiden. —- Vermits het

hier de plaats niet is , deezen duisteren knoop

te ontwikkelen , moet het weinige , dat men
hier van zeggen kan , tot eene volgende Afdee-

ling bewaard worden.

g. LXXXIIL • Nadere Berigten van de

JFriesfche binnenfteden , FraneJzer , Dokkum ,

Leeuwaarden , Bolsward ^ Sneek (z^^ enz.

heelt men tot heden niet kunnen bekomen ^

maar worden , op haar tyd, mee verlangen in-

gewagt.

— In

r Cs) [^Van Sneek en het Heercn-.Feen zyn, na de bekroo-
ning deezer Verhandeling met den gcwoonen Eere- prys ,

ibenige Berichten ingekomen , welken , offchoon zy niet
aan alle vereifchten tér vervulling van de gaapingen deezer
aanzienlyke Provincie voldoen , echter naar her oordeel vaij

inyncn geëerden Berigter van HarlUigen []te weten den Heer
Medicince Do&or S. StinstraJ noodig waren, ten eind©
het onderfcheid tuflen de Zee- en Land- ziekten naar be-
ïiooren op te geeven. Want dus was den inhoud van Zyn
Eds. fchryven^ den 20. Maart 1775 : „Ik kan niet nalaatea
aan te merken , dat in elke der Frwincim byzonderheden aan
te inerken zyn, die de oplcttenheid vorderden van kundige
V/aurncemers

,
^o welaan de Zet?, als binnenlands wonende.
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— In Groningen, enz.

§. LXXXIV, De gewoone Ziekten van

Groningen en Ommelanden, zyn volgens de

oorzaaken , die daar van beneden by de levens^

wyze zullen worden opgegeeven , uic de mede-
gedeelde Berigceu

I. Veele Gal- en Rot-koortfen , die fom-

tyds kwaadaartig zyn , en niet zelden met uit-

flag verzeld gaan. By het gemeen heeft men ,

behalven Rotkoortfen , Geelzugt , uit opftop-

pingen in het gedarmce ontdaande,

Q, Ia

Een Boar in Friesland is een geheel ander menfch, dan de
Stedeling: zoo als z>ne taal verfchilt, verfchilt zyne levens-

wyze. De Boeren verfchillen zoo wel in taal als in zeeden.

De Boeren in de Zeven -welden zullen van de Boeren op de
kleigronden verfchillen. Die op de kleigronden woonen, op

het zoogenaamde Oude - land , verfchillen van die van het

jBilt , een ftreek aan 't Noordwest- gedeelte deezer Provincis

door de Zee aangefpoeld , en door eene Hollandjche colome be-

volkt : de levenswyze in den Zuidhoek omcrent Hindelopen

en Molquern , verfchilt weder van onze Boeren ;
gelyk do

taal van deeze drie foorten flceds van elkander gcfcheiden

blyft , en van verfchillenden oorfpronk is.^ Weshal-

ven ik bet gebrekkige van myne opgave in den fchoot der

Ed. Maatfchappye nedf^rleggende , dezelve verzoeke hier

omtrent het min volkomene , dat in mync opgave en die

myner Berigteren ontbreekt , door den tyd , in eene nadere

\iitjiodlging verder gelieve to voUooijen* Yoo? h^t gverige
' " was
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2. In het gemeen heeft men veele Zinking

ziekten , Borst- of Long - Teeringen , met Ver-^

kouwdheid en zagten hoest beginnende , Bloed-

fpuwen , Jicht -ziekten 5 enz.

3. De Peripneumonm noth^ heeft men hier

belden , dan by bejaarden , onder het gemeen

;

en dan nog even zoo algemeen , als de Angina
catarrhofa. Geene van die beiden zyn in het
voorpar van 1771. hier zonderling geweest.

4. Fct

was het getal der dooden, naar het eerfle berigt, te Harlin'rcn
iii de Had geweest , 'm

^

1771. -—- 2^.

1772. 300.

1773- ^83.

Ï774- — -— 252.

Zynde dus in deeze 4 jaaren minder, dan in de voorige 8»

Des zomers het getal der inwoonders op 7000 gereekend
^

thans jj ; indien op 8000, omtrent a.y "^^'^ het geheel: hoe-
wel mcu door de minder vertiering , üoor de weeveryen iii

deeze laatfte jaaren , minder vreemdelingen tor deeze Fabryk
'm de Had gehad hebbe , die in het voorjaar uit MunjlcrlanA
overkomen, en metden herfst weder verrrekken; die, fchoon
7.Q jonge lieden zyn , en de lyst der flervenden zelden ver~
meerderen , hier omtrent echter behooren in aanmerking te
komen. Ondertuflen hebben de Variola 'm de 2 laatfte

jaaren fterk omgegaan ;. aan enkelden werd die door de «n-

midatie medegedeeld. Zy Iiad over het geheel ecnen gun-»
iligen loop in deeze flad.*'

Ten aanzien van de koude luchs te Harlingen , bevestigde
myn Berigtcr zyne Eds. gedachten raet de yolgcncic aanmer-

iin^

:
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^ .4. Febres caiafrhaks van beide foorteh zyö
bier bekend : ook zyn de Fctechiae fomcyds

'Epidemifch ; zelfs in deezen nazomer en in den
hertk ( 1771.), zonder merkelyk gevaar, ia

het begin der Febres biliofaö , vernomen.

5. Doorgaans vindt men hier weinig onder-

fcheid tusfchen de afgaande V^oorjaars- en Herfst-

koortfen : ten minden, op verre na zoo veel niet

als men van elders hoort. Eene aanhoudende^

zagte ontlasting der eerlte wegen feilt zelden eeil

gelukkigen uitüag of geneezing tegeeven. Nauw-
lyks

je ing : ^ Dat namentlyk de regen én fformwïndeft van'deii
winter van 1775- op.ibmm.ige lyden yerwifleld met flrenge
koude en vorst , "^^'el is waar geene byzondèfe ziekten heb-
ben veroorzaakt 3 doch de laatlte maanden" van hetzelve meer
Arthrutidés doen zien , dan naer gewoonte : verfcheidene
Borstkwaaien zyn *er oogenfchynelyk zoodanig door in Tee-
ringen verergerd , dat "er de lyders reeds onder bezwcekeiï
zyn , of eerstdaags flaan te bezwyken."3 ~— Indien de
JJiftorie der Ziekten van Fries lan£> door deeze noot niet

wezendlyk v/are opgehelderd , zoüde ik de drukpers deez*
noodige uitbreiding niet gevergd hebben.

["Het berigt van Sneel , zal voornamentlyk by den Laageri

grond , de Levenswyze enz. werken moéten , alwaar het best

zal kunnen geplaatst worden ; en dat van het Heeren - Feen

onder de B^iiagen letter Aa. in zyn geheel voorkomen-, als

veele byzon derbeden behelzende , welke geene zamentrek-

iing lyden kunnen.

5, Uitwyzens de oorzaaken , ia het evengenoemde Berigt

opgegeeven , en beneden nader te verklaaren , is het natuur-
lyk afteleiden , dat in en om de ftcdea Sneek , Tlst en Sloten ,

Gal- en zelfs Rot, koortfen ,
(of by enJn Franeker , en de

verdere hoogere , en tot den graan-oogst gefchikte gedeelten

deezcr Frmmle ^ zoo geiiaamd\3 SloppeU ziekten of Herfst-

koort-
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lyks heeft men ooit in die ziekten de Kma noo-

dig. Men weet ook , dat het ontydig gebruik

daar van wel een en andermaal eene Hepatitis

veroorzaakt hebbe.— Buiten dien is die ziekte

hier byna geheel vreemd. Evenwel wqqi men
ook 5 wanneer die ziekte hebbelyk geworden is

,

zich met voordeel van den cortex *te bedienen.

Ervaaren Kunstoefl^enaars bedienen zich met goed

gevolg van een Alcali fixum by de^zelve* —
Na voorafgaande zuivering is de Kim meer vei-

lig te gebruiken. Doch hoe moeiiyk zyti de

Najaars-koortfen, vraagt men in Zeeland , te

ge-

koortfen ,) volgens een twindgjaarige bevinding , het gant-
fche jaar door gemeen zyn , weshalven de Koortfen , in dit

gedeelte des Vaderlands , van allerlei foort , zoo wel tuflen-

poozende , anderendagfche als aanhoudende Zinking- Roos-
Gal- en Rot-koortfen , zeer gemeen worden waargenomen.
Ontlleekiügs-koortfen zyn mynenBerigter tot heden toe zeld-*

zaamer voorgekomen j zoo dat zyn Ed. meende zéker ta zya
ftog nimmer dertig lyders daarmede behebd gevonden te heb-
ben , niettegenftaande hy wel duizend of meer gevonden bad

,

welke om cenige (fomtyds geweldige) pyn in de Hypochon^
dria gezegd en geloofd werden de Plenritis^ te hebben ; ter-

wyl het by de uitkomst gebleken is , dat verre de meeste ly-*

ders flegrs Gal- of wel Rot-koortfen , met pynelyke fpan-
ftingen gepaard gaande , ondergingen , en als zodanigen be-
handeld , regelmaatig tot voorgaande gezondheid geraakten :

al waren 'er zelfs expeÜoratiojies (zoo als men het noemde)
janguinolentcs mede gemengd , gelyk zj^n Ed. zelfs binnen de
Üad Sneek verfcheidene gevallen gehad hadde, waarin door
de lyders een menigte bloeds ter keele uitgeloosd werd , eri

welke meer dan genoeg geè'clateerd hebben , om dat hy tegen
den zin der naastbeftaanden en verdere omdandercn (zelfs diö
zich voor Ziekte -kundigen uitgaven ,) verhinderde , aderla-
tingen in het werk te flellen, om reden liy dezelve als ilrydig
tegen zyne indkatis aanmerkte." J
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geneezèn ? Het antwoord is gereed : te wee-
ten , naar belang van de byzondere behandeling

wegens derzelver aart ( §. LIL not. n. p. 135'',

13(5.) en de onderwerpen , waar in die huïs-^

vesten : naardien zy te Huht ook gemakkelyk

geneezen werden.

6. Het verdere , dat dé ziekten van Gro-

nïngen betreft , kan uit de Verhandeling van

wylen den Heere DoSfor Gout (^) , en de

Academifche Redenvoering van den Hoogleeraaif

VAN Doeveren (^) worden afgenomen^
waar uit daidelyk blykt, dat de Najaars-koort-

fen te Appingedam , Delfzyl en andere Noor-
delyke en Noordoostelyke Landftreeken deezer

J^rovincie , ruim zoo zwanger zyn van Najalrs -

Galkoortfen enz. als in de Provincie Z¥.KLhm:>;

waar van de rede beneden zal aangeweezen wor-

den : gelyk ik zulks boven dien uit den mond
van een geloofwaardig getuige vernomen heb ,

van welken een naauwkeurig berigc te y/agten

is — C^)-
—- In

co L. €. pag. 44?5 4^.

. (&) L. c. pag. 37, 45-50. Mderlandfchc Vertaallug ^ pflg»

39j 49-55.

(c) [Dit Berigt is ook den 5. Maart 1775- dvior èsn Wel
Eerwaarden Heer Jacob Zwart, toen Predikant te Jppinge-

dam , thans in de Wiimftad , loegezonden ; wjiar van de by-

zonderheden op haare plaats weriLcn zullen. De Zieklcri

hl dezelve ppgegcevcn , zyn :

I. Onder
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In de Hooger of verder van de

Zee verwyderde Landen.

§. LX XXV. Volgens Berigten befpeurl

rnen thans veel meer Teeringachtige Ziekten ^

Bloedfpawen ^ Rhcumatismi enz. in Drenthe,
dan wel in voorige tyden; anders weet men niet,

dac hier eene byzondere Landziekte plaats hebbe.

Doch na federt 1 o of 1 3 jaaren , heeft men dan

op het een dan op het ander Dorp eene Fehris

fumda ^ welke te Dwinglo in het jaar 1773*

zeer gewoed heeft.

f LXXXVL

i. Oiidér de haastige ziekten, CW^ïrrta^^-ltoortren , zoö
goed als kwaadaartige, het geheele jaar door gemeen ; waar
Van de laatfte fomtyds met ontfteeking der Longen , maar
iiieermaals met eene rotachtige bederving in de eerfte wegea
rerzeld gaan : Ziekten met infla^hmatie , vooral op de borst

'^

befpeurt men voornamentlyk van Novemher tot jfuny. In den.

herfst meest na heece zomers , ziet men dikwyls een menigte
Tan irremüUere koude koortfen , die toch zelden kwaadaartig

feyn; maar na genoegzaame ontlastingen van galachtige llyni^

het zy door de natuur of konst , fpoedig genèezen.

2. Behalven een groot getal Rot- koortfen , die federt

het jaar 1770. in bet Oldampt en ook hier omtrent gewoed
iiebben ^ zyn 'er geene Epidemifche ziekten vvaargS'nomen.

3. Onder de M»rl>i clronici zyn de Phthifes catarrbales il

vry gemeen ; belette doorzwei j^ing Zeer zeldzaam ; waarö
kanker ook niet gemeen ; de Carcimma titeri wordt in VroU-
"U'en boven de 45 jaaren nü en dan v/aargenomen ; aan den
'I^mor albus , waar van het laatfle gebrek dikwyls een gevolg
Is , lahoreeren veele Vrou\^ren, doch deeze kraamen weuerom
Toorfpocdig, en een luuuw bekken ishiereenrjiar verfcbynfeL
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§. LXXXVL Te Coeverde/a regeeren in

het voor - en najaar meest a! Roe - koortfen , die

men acht uit de laage ligging der omftreeks gelege-

ne Moerasfen te ontdaan. -— Voorts doorgaans

zwaare verkoudheden , — veele Pkuritides ,

die de gemeene man door Herken arbeid of ver-

hitting zich op den op den hals haalt. — Som-
tyds regeert hier een zoogenoemde heete Koorts

of Brandziekte , die voor befniettelyk gehouden

wordt : in veele jaaren echter hoort men 'er fom-

tyds niet van klaagen. — In het üeeójQ Ommen
en deszelfs Carfpel heeft , geduurende ongeveer

den tyd van 15 of 17 jaaren , by tusfenpoozen

van een en twee jaaren eene zwaare Brandziekte

geheerfcht , waar dcor eene meenigte van men-
fchen 5

ja geheele huisgezinnen in korte dagen

zyn weggerukt , waar van men de oorzaak niet

heeft

Verfcheidene foortcn van Waterzugt vindt men , maar meest
die uit veriloppingen der ingewanden ontilaat» Het is

4. Aanmerkelyk, dat de bewoonders van deeze laagc en
watcractitige landen , ten zuiden y^ppingedam , die men haast
voor Jmpbihia heeft te houden, geene byzondere hebben, of
cok aan geen meer ziekten onderhevig zyn , dan die van het hoo-
ge land ren noorden ; het geen ook waar is ten opzichte van
die langs de dyken woonen , maar met Vreemdelingen geen-
zints doorgaat : men ziet veeltyds Soldaten van het garnizoen

van Delfzyl en Werklieden uit Westphaalen aan langduurige
ziekten fakkelen , die nogtbans door de enkele verandering
van lucht , in hun Vaderland fpoedig geneezen : doch men
moet ook teffens aanmerken , dat de eerftcn , door het ma-
nigvuldig eeten van Zeevifch en leedigheid , on de laatften ,

door het liggen op vogtige gronden eaz. hier toe voornament-
\y)s, oorzaKk geevcn. j
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heeft kannen nagaan ; welke ziekte de flerkfte

menfchen in drie of vier dagen wegnam , of drie

vier dagen daarna als met den dood deed wors-

telen , doch daar over komende , dezelven als

een geraamte hadden uitgeteerd , en ten minften

een halfjaar deeden fakkelen, eer zy tot verhaal

kwamen ; welken echter naderhand wederom ,

zonder eenig gebrek , in voorigen ftaat hertel-

den. — Van deeze en die vm Gramsbergen

zal 'er beneden insgelyks gelegenheid zyn nader

berigten te geeven.

— Op de Veluv/e.

§. LXXX VIL Genoegzaame Berigten

heeft men insgelyks van deezen oort als nog niet

kannen bekomen ; men moet zich voor het te-

genwoordige met dat vcin Barneveld y en hec

aangrenzende Amersfoort vergenoegen , tot dat

zich gunftiger gelegenheden opdoen.

I. Te Barneveld wordt van de MorVt^ tot

deeze Clalfe t'luiis behoorende , alleen berigc ,

dat aldaar veele waare en valfche Pleurisfen ,

vooral onder de Boeren voorkomen , welke men
aan fchielyke ontblooting wyt , wanneer 2y heec
zyn ; of dat zy zomers gaan leggen flaapen ia
het gras onder het lommer.

R 2 e. De
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a. De meest gewoone Ziekten , vveikö

doorgaans te Amersfoort gevonden worden , zyn
zulke , welke uit beletting der ongevoelige uit-

waasfeming worden voortgcbragt , als Fehres ca-

tanhales^ Angina^ Plemitides^ Peripneumonia

iioth^j Zinkingen op de tanden enz. De Mor*
bi rheumatici , dan hier dan daar vallende , en

toevallen voortbrengende , naar den aart van dat

deel , waarop de ftofFe valt , en welk aangedaan

wordt ; als de Keel • ontfteekingen , Zwellingen

der klieren van den hals enz. zyn daar van geen

de niinfte in getal , en dat wel het ganfche jaar

«door; doch echter wel meest in den herfst, wor-

dende dezelve doorgaans in den beginne met den
naam van verkoudheid beftempeld. — Morbi
intiammatorn plagten voorheen meer gezien te

worden dan heden , in welker plaats zich federt

eenige jaaren meer JPebres putrtdae hebben ge-

openbaard 5 na welke de eerfte niet zoo ontdekt

waren. — In de twee laatst voorledene jaaren

zyn 'er veele Febres intermittentes geweest ,

voornamentlyk in de lente en in den herfst , die

zich in den beginne als Febres biliofae continua^

voordeeden , doch niet gevaarlyk of langduurig

waren , wanneer zy wel behandeld werden ,

fchoon dezelve buiten het gebruik van den cortex

Peruvianus niet wyken wilden. En deeze heb-

ben zoo wel in het voorjaar , vooral in den jaare

1773. als in het najaar plaats gehad , zonder dat

men eenig merkelyk verfchil in de kwaadaartig-

heid



Cefleldheid van het Vaderland voorivloe/jcn. Q.6r

heid tufTen die van het voor- of najaar heeft kon-

nen befpeuren. In dit voorjaar zyn 'er weinig

of geene vernomen. De Fehres putridae ma-

hgnae hebben hier in den jaare 1772. fterk ge-

woed ;
gelyk ook nader in den herfst van 1773.

Zeer veele menfchen zyn daar door weggerukt ;

zoo dat de derf lysten van die beide jaaren mer-

kelyk grooter zyn , dan van andere jaaren. Dee-

ze Ziekte heerfchce voornamentlyk by de ge-

meene lieden ; echter zyn gegoede en aanzien-

lyke en wel gegoede lieden 'er ook door aange-

tast ; hoewel de aanfteeking als dan by de mede-
bewoonders in het zelfde huis zoo erg niet was

,

en zoo zeer niet doorging ; terwyl by de ge-

meenen in zodaanige huisgezinnen , daar deeze

koorcfen post vatteden, het geheele huisgezin daar

door werd aangeftoken , zoo dat 'er fomtyds zes

en meer in één huis aan ziek lagen. — De
Diarrhüda criienta heeft hier in de jaaren 1 74(5

en 1747. ongemeen flerk gewoed , zoo dat 'er

toen veele menfchen aan geftorven zyn ( ^).
Na dien tyd heeft men 'er ten minden , als van
eene doorgaande ziekte , niet van gemerkt : of
'er toen eenige klaarblykelyke oorzaak was, waar

door deeze kwaal aangelteeken werd, heefc men
by

((O ïn het jaar 1747. regeerde gelyke Dyfenterie op de
Dorpen Loensn, appeldoorn. Beekbergen, Fafen, 'Èppen enz. op
de Veluwe , wèrwaarts door de Staaten van het Kwartier
va)] Arnbom twee Dottoren en één Cijirurgyn afgezonden wer-
den

; van welke Dyfeiiterie J. H. Dugnek. lib,cit. pag, 20^*
nou c, gewag gemaakt hüeTt.

R3
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by gebrek van berigt niet konnen ontdekken.—
Ttisjió clango/a infantum heeft in het jaar 1773.
voornamentlyk in den zomer en in den herfst

,

zeer fterk , en eenigermaate epidemkè te Amers-

/c^öf^-gegrasfeerd ; terwyl het fcheen , dat 'er

iet befmettelyks in was , vooral wanneer gezon-

de kinders by zieke kinderen kwamen ; fchoon

meerderen van jaaren , of vohvasfenen , 'er niet

door werden aangedaan. -^— Dat het getal der

Dooden te Amersfoort in 1772. wanneer de

Rockoortfen fterk regeerden , ongemeen grooter

geweest zy, dan in de twee voorige jaaren , kan

men uit de volgende medegedeelde Lysten eeni-

germaate afneemen , waar by men dient aan te

merken , dat dit getal door de geftorvenen aan

de Kinderpokjes , op dat jaar insgelyks zal verr

meerderd zyn. — De dooden van de Jooden

,

welke in deeze plaats mede nog talryk gevonden

worden , zyn niet mede op de Lyéten gefteld ,

wyl men daar van geen nette opgaave heeft kun-

nen bekomen. — Men begroot het getal der

Inwoonderen alhier op omtrent 8000 menfchen,

't geen denkelyk niet vergrootende zal opgegee-

yen zyn.

Lyst der Geflorvenèn te Jmersfoort in de Jaaren

1770. 237.

1771. — — — 276.

1772. — 419-

mz* — — — 33^-

"< In
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In de Stad en het overige van het

Sticht van Utrecht en:>.

§. LXXXVIII. Van dit gedeelte van het

Vaderland kan ik als nog geene Berigten me-

dedeelen: de volftrekte bepaaüng om perfoon en

oogmerk te openbaaren , hebben te utrecht en

te Wyk te Duurjkedc alle herhaalde poogingen

doen mislukken. — Gelyk lot heeft men te

Harderwyk ondergaan , offchoon in deeze een-

voudige Berigten geen geheim altoos verborgen

ligt ; ofte eenig nadeel omtrent de Berigters te

vreezen is, wier naamen des begeerende kunnen

gefecreteerd blyven. — En alle de berigten

by den anderen genomen , kunnen niet anders

,

dan een ruwe fchets opleeveren, welke door den

ryd moet volmaakt worden.

— In het Hooge van de Majorie
van 'sHertogenbosgh, enz.

§. L XXX I X. De Ziekten deezer lieden ^

welker levenswyze enz. beneden nader blyken

zal 5 beftaan meest in P/eurisfen , bastaard

-

Pleurisfen, zw2L'^rQ Verkouaheden (zelden plagt

'er de leering te zyn , die nu evenwel federt

ecnige jaarea voet wint) , belette dooiwaasfe-»

R 4 ming^
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ming , kwaadaartige en befinettende Koortfen ;

epidemifche Ziekten zyn 'er zeer zeldzaam ; en
wanneer men die verneemc, openbaaren zy zich

meest onder de armflen en geringften , voortko-

jnende uit het kwaad vqedfel , uit de armoedige

en morsfige levensvvyze , en uit gebrek van ver.

fche lucht in de huizen enz. — - Heerfcht 'er

feene epukmique befmeLtelyke Ziekte, zoo wor-

den die menlchen doorgaans van 'sLands wege ,

en op order van den Raad van Staaren , van een

of meer Geneesheeren voorzien , en met het

poodige te hulp gekomen. Geduurende den

fyd van 20 jaaren heeft één of tweemaalen onder

^e armfte menfchen een Dyfentcrie geheerfcht ,

welke men aan één , twee of drie weeken eeten

van witte Kool , ^ie 'er van Dongen gebragt

^erd 3 heeft toegefchreeven. Qm de 2 , 3 of

4 jaaren heerfcht op het een of het ander Dorp
fomwyjen wel eens éene Rotkoorts ; doch meest

by arme Boeren , Spinders of Weevers , zonder

dat men hoort, dat 'er meer- vermogenden door

worden aangetast ; welke rede aan de bovenge-

melde voorzorge van 'sLands Vaderen voprna-

pientlyk is toetefchryven»

De Berigten van de Baronnie van Breda

y

en van het M a r q y i s a a ï van Bergen op den

Zoom , dikwyls door vermogende Begunftigers

verzogt 5 mede noch niet ingekomen zynde ,

moeten , als de voorigen ^ tot eene gunftiger

gelegenheid wagten.
^ ^ "

' CORQLr
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COROLLARIA.
Alle deeze meerdere of min volkomene Bsf

figten 5 die volftrekt noodig waren , zoo wel ip

haare veelheid , als fomwylen in derzelver uit'-

gebreidheid , metle te deelen , om de voorheeiji

geftelde waarheden te bevestigen , leeren dan

,

buiten alle tegenfpraak ,

I. Het algeir.een heerfchende van het Ca-^

tarrhak ( het Zinkingachtige ) in Morbis acutis

( in heete of doorgaande ziekten ) , boven het

irijlammatore ( het ontfteekene ) , in verre de

nieefte plaatfen der Nederlanden (§• V^IIL)

buiten groQte en v/elvaarende Steden.

II. Het ongelooflyk verfchil , dat 'er is ,

in by^ondere , ja niet verre van malkanderen ge-

legene plaatfen ( §. XIII tot XVl. ) , dat te be-

wyzen was.

HL Niettegenftaande zekere bepaalde ziek;^

ten 5 uit de byzondere luchtsgefteldheid , naar

de verfchillende ^faargetyden , in de Nederlan-
den even als elders gebooren , hoedanige voor-

namentlyk in den winter , die 5 welke uit belet'

te doorwaasfeming ontdaan , en in den herfst de

zoogenaamde Galkoortfen zyn ; en dat het over-

tuigende gebleeken zy , dat drooge en heete zo-

mers de vrugtbaarfte doorgaans in het voortbren-

gen derzelve bevonden wierden 5 terwyl de te-

J^ 5 mr
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gen - overgeftelde hoedanigheden van koelte pn
vogt , die byna geheel deeden agterblyven , of
alleen fpaarzaam zich lieten gevoelen ; zoo is 'er

nogthans een verbaazend verfchil ten aanzien van

het aantal , den graad en den aart der laatften ,

niet zoo zeer uit de byzondere gefteldheid van

de lucht , in de onderfcheidene faargetyden wer-

kende , als wel die van den Dampkring , naar

de onderfcheidene ligging der Landen , Steden

en Plaatfen , enz. zoo als de onderfcheidene Be-

rigten hebben opgegeeven , en de volgende Ar-
tikels nader bevestigen zullen,

IV. Hoe zeer de aangenoornene Leerftel-

fels 5 de byzondere begrippen , en de ingewor-

telde vooroordeelen , veelmaalen het wezen der

Ziekten dermaaten veranderd , bedorven en ver-

llimmerd hebben , dat da waare gedaante derzel-

ve zoo dikwyis eenen verkeerden naam ver-

kreeg , die nogthans niet 5 dan aan gewoone en

bekende oorzaaken waren toe te fchryven ; zoo

hebben katere en betere waarneemingen op de

natuur der Ziekten en befchaafder Ziekte - kunde

(^Pathologie
')

gegrond, genoegzaam doen bly-

ken , dat die zelfde ziekten , op eene redelyker

vvyze behandeld , de aangehaalde flagtingen ont-

gingen , tot eene gemakkelyker geneezing kwa-

men , en de Waarneemers in hunne welgeleg-

de gronden niet deeden misfèn , of in hunne

pogingen feilen.

V. De

I
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V. De nuttigheid dèr byzondere waarnee-

mingen , nooit genoeg aangepreezen , om uit het

byzondere eenmaal tot het waare eenvoudige te

geraaken : waar toe de Vader der Geneeskunde

reeds den grond gelegd heeft , om uit de byzon-

dere ziekten van onderfchetdene jaargetyden^ be-

hoorlyk te boek gefteld , die waarheden te on-

derkennen , welke in foortgelyke omftandighe-

den egte geneeskundige regels aan de hand ga-

ven 5 waar van hy zich niet alleen , maar allen

die na hem wel hebben waargenomen , en zyne
fchriften verklaard , zich met vrucht wisten te

bedienen , en die tot den huidigen dag toe over-

vloedige bewyzen ftrekken,

VI. Hoewel 'er mogelyk noch te weinig

waarneeraingen wegens het annus climaBeriGus
y

of volgens de waarneemingen fn V Hage , aan-

gaande het tiendejaar ( §. XLVIII. Cor. IV. )
voorhanden zyn , zqo is hec nogthans opmerke-
lyk , dat 'er in het jaar 1762. byna door geheel

Europa, zich eene Febris caxarrhaÜs hebbe
doen gevoelen ; en dat 'er in het jaar 1772.
njeest overal meer menfchen ^ dan pp andere

jaaren, geftorven zyn (é-).

Van

(tf^) [Hoe gaani ik hier eene genersalc Doodenlyst wilde
lantca volgen , van alle de Waarneemingen in de Vireenigde.
Nedcrhndcn medegedeeld

,
gelyk ik by de overgifce mvner

Verhandeling voornemens was , en my daar toe de hiilp'v^n
bekwa?.ine en vermogende Vriendsn niet ontbroken hfcfc ,

zoo
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Van het Verfchil van den Grond der

Nederlanden, met opzicht

tot den Dampkring,

§. XC. De Grond der Nederlanden
heeft zyne onderfcheidene betrekking tot don
Dampkring (.§. XXXV.), na dat dezelve ia

haare oppervlakte of boezem gefield is , naar

welke zy, volgens het verfchil der dieren, plan-

ten , of delf- ttoffen , verfchillende dampen en

uitwaasferaingen opgeeft. — Want daar, by
voorbeeld , niets dan hei of gras wast , of daar

de grond met weelig kool - of raap - zaad , graan-

akkers, raalfch vlas, hooge hennipftruiken , loof-

ryke aardappelen , tabak , enz. voorzien is ; de
moestuinen en lustige Buitenplaatfea met hooge

en laage boómen , heesters , bloemen en moes-

liruiden pryken , of de landen bofchryk zyn ;

zal daar een groot verfchil in de uitvvaasfemingen

plaats

200 heb ik , om het gebrekkige van deezen arbeid , hier van
moeteii afzien ; my vergenoegende met het geen de Heer. le
Francq van Berkheï" daar van in zyn lil. Deels vyfJe Huk
iiet 8. hoofdlh pag. 1741 enz hier van heeft opgegeeven

;

fn die hoope , dat men eenmaal het getal der dooden tot dat

der levenden , zoo ver mogelyk , in elk jaar opgeeven zal
;

ten einde men door den tyd over de min of meer doodelyk-
heid , en al of niet gezondheid der byzondere plaatfen , met
jjetrekking tot de /Aekten van de Jaarggtyden in de Nederian-r

4en , zal kunnen oordeelen , waar toe ik een iegelyk de vei'-

^ifchte lust , yver eft opsevveki^jeid tacweafche ! 2
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plaats hebben (ƒ). Men weet dat Hales^
door zyne Proeven , het onderfcheid van eeneni

welbeplanten grond , tegen eenen die onbebouwd
ligt enz. daidelyk heeft beweezen. Volgens zyne
waarneemingen en die van den Heer Keil zoude
een Zonnebloem 24 oneen daags uitwaasfemen ,

daar een Menfch flegts 3 1 oneen in 24 uuren

verfchafte: des de uitwaasfeming eens mans is tot

die van de zonnebloem , als 141 tot 100 (gy—
. Wat zullen dan niet fterk belommerde plaac-

fen en bofchryke ftreeken opgeeven Qhy Maar
bovendien zyn deeze uitwaasfemingen weder on-

derfcheiden in den Spiritus Re&or , zoo kenne-

lyk in het hooi , de roomfche- en paarde -boo-

nen , in de linde - bloeifels enz. Ja zoo krach-

tig , dat de Zee • lieden , voor en aleer zy het

land ontdekken , uit den byzonderen opgaanden
geest der planten , van de nabyheid der naderen-

de ftranden oordeelen (/). — Lommerry-
ke bosfchen laaten haare bladeren in den herfst

vallen ; deezen gaan allengskens over tot verrot-

ting , en geeven hunne uitwaasfemingen insge-

lyks

(ƒ) BoERHAAVE Element. Cbemics , Tom. I, pag. 470.

(^) MusscHENBROEK Beginfels enz. §. 1405. pag. 73!.

(i) Het geen te meer opmerking verdient , wyl fommige
deezer geconcentreerde uitwaasfemingen het lichaam treffen-
de , fchaadelyk bevonden zyn

;
gelyk de Heer le Francq

VAN Berkhey in zyne Natiiurl. Hifiorie van Holland , I. Deel
,

pag. 319. aangaande den honiugs- dauw uit Ype bladeren^
beweezen heeft.

(O BoERHAAVE /. C, pag. 484.
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lyks op, — Opmerkzaame Geneesheeren ga-

ven op alle zulke zaaken acht Hippocrates
voegde doorgaans by de befchryving zyner Zie-

ken 5 ook de plaats waar zy ziek lagen. Zoo
fpreekt hy van eenen , die in den Tuin van

JDealcis ziek lag (/). Rammazzini handelt

omftandig van veele zaaken hier toe betrekke-

lyk ( k ). Weshalven dit voornaam Arttcid on-

der de 00fzaaken van de Ziehen der Nkder-
LANDEN geenzins moet vergeeten worden.

§. XCI. Want zoo geeft men als eene oor-

zaak der Ziekten te Njmegen op , het dagelyks

wandelen der inwoonderen in 't KelfkensBoJch^

eene digte en by wyze eener herceaic overdek-

kende plantage , om zich te verlustigen ; bly-

vende het water aldaar na regenachtig weder een

tyd lang onder de boomen ftaan , *t geen met de

afgevallen bladeren rot en verderft ; en alzo een

vogtigen Dampkring voortbrengt (Z^. Gelyke

oorr

(O ^^' Epidem. Sea. IIÏ, segr. 3.

(*) Open emii. pag. 364, 365.

(O M. J. D E M A N Verhandeling van de kivaadaartrgs Ra*
'koorts te Maurik enz. pag. 58 in de noot. —^ Wat de Bos-
fchen hier omflreeks* te wege brengen , kan men afncemen
"uit zeker berigt , dat op een Adelyk Huis , rondom tusfchen

de boomen , en een uur jjaans oostwaerts van Nymegen gele-

gen , federt ecnige jaaren verfcheidene pcrlbonen, zo die tot

het huisgezin behoorden , als anderen , welken aldaar voor
eenen tyd kwamen logeerei; , aan dö Rot-küorts overleeden

zyn.
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oorzaaken kunnen in 'sHüge werken , door het

naby gelegen , en anderzints verrukkend aange-

naam Bofch , en de onvergelyke Schevenwgjchs

Weg 5 v/egens de veelheid der ziekten , welke

men aldaar , boven andere plaatfen , uit opvul-

ling der vaten ontflaande , waarneemt. Van ge-

lyken kan dit te Alkmaar en te Haarlem.^ enz.

alwaar zwaare Plantagien naby de (leden gevon-

den worden*, plaats hebben. De Ridder Prin-
GLE maakte deeze aanmerking omtrent de klein-

fte Dorpen (^my — Wac Alkmaar betreft,

zoo wordt het , zegt men , door de bevinding

bevestigt , dat 'er jaarlyks aldaar meer Zieken

gevonden worden, dan in andere Steden van

Noord - Holland ; en dat ook dezelfde foort

aldaar kwaadaartiger is op gelyke tyden , dan in

andere lieden ; 't geen bleek in de doorgaande

Ziekte van den Maand Juny 1770 — ^uny
1771. (jiy Welke in de Militairen veel al-

(ra) 5, Les fermes &: les plus petit Vilages font couvert

5, d'arbres ,
qui non feulement empeche Tair de circuler ,

5, mais encore lui laifle au moyen de Ia tranfpiration de la ter*-

;ö re une certaine humidité.'* Malad. desJrméss, pag. 5.

Cw) Petrus Forestus achtte ten zynentyde Alkmaar reeds

gezonder dan Velft , om reden daar van boven ( §. LXXIL
n. 4. not. ^0 reeds gegeeven , en volgens een berigt , door
een getrouwe en zeer naauwkeurige hand my van deeze Staiï

toegekomen , werden de beweegredenen ter verdcediging vaa
de gezondheid van Alkmaar , uit de taaie der Voorouderen
aangeroerd , ter gelegenheid van een Requcst aan Prins Wil-
lem den Esrjlen , om onderitand te verzoeken voor zekere

Schco-



072 VM ie èlektèn , weikèn iih de l^atiimhle

gemeencler was 5 dan te Hoom. Té Eiikhuizeü

was die insgelyks minder dan te yJlkmaar , doch
vry meer dan te Hoorn. — De Krygsfieden

zouden dan ook om deeze rede vreezen , om in

Alkmaar in Garnifoen te leggen , om de mee-
Bigviildige ziekten , die 'er jaarlyks onder hen
plaats hebben , en fommigen weg fleepen , zoa
éls in het jaar 1770. gefchiedde. — Te IJaaf"

km zouden ook liieer Rockoortfen in zwang gaait

dan te Rotterdam. — In hoe verre echter dit

zeekergaa, durve ik om de rede by (§. LXIX,?

n^ 4. not. V* ) gemeld , niet naader bepaalen.— Of dit oök hier aan hec hout toe te fchryven

zy 5 zoude eene vergelyking van de jaarlykfche

Dooden , en aan welke Ziekten overleeden, by
eene wel opgemaakte menigte inwconders , besc

kunnen bellisfen. Te Alkmaar loopen anderei

oorzaaken zamen. — Te Haarlem weder an-

dere. Des men die alle te gelyk in overweging

neemen moet.

S. XCIL

tSchoole te yilhmar , alwaar meer can ^oó Klerken voorheen

Ijeweest waren , als zynde te aanmerkeiyk , om dezelve met
Üilzwygen voorby te gaan , (^Frmkgkn van Willem den I.

sn dato den Ii. Maart 1575. of Privilegicn van Alkmaar in fol.

pag. 6s ) luidende aldus : „ Die Supplianten verzwygcn vafl

y, de zoete lucht tot Alkmaar , Zulks dat de pest , wanneet

j, andere fteden daar mede gekweld worden ^ zelden tot Mk-
^ maar opryst , of daarinne van buiten gcbragt zynde , I'-uast

9> csjfeert en ophoudt." Weshalven de Ziektm der jan rg^.fjdcn

van deeze Stad aan andere oorzaaken fchynen toegefchreeven

te moeten worden ; zoo als beneden by de Wateren eeciger'*

tiiaate nader zalkunaen aangev/cezen worden. »«-—



Gefleldbcïd van het Vaderland voortvloeijcn, 2 73

§. XCII. De ganfche Hollandsche
ÏGist is/gelyk die van VPakkeren^ Schouwen^

Goereê en Foorn tot boven Alkmaar beplant

;

doch nergens vindt meri echter in Noord - Hol-
land meer hout , dan tüsfen Haarlem en Alk"

maar. .Van Bnikfloot tot Enkhuizen is het

meest of alleen open land. — De veele Bui-

tenplaatfen van Walcheren , welke van Middel-

burg tot Domburg genoegzaam een keten van

Buicenplaacfen ultmaaken , zyn doorgaans wel

zwaar beplant , én met lioöge opgaande boorhen

voorzien ; die gezegd worden minder te kannen
fchaden , wyl genoegzaam alle deeze plantagiea

met ruime wandeldreeven doorfneeden zyn , die

een vryen doortocht voor de winden openlaaten ^

en dus minder bedompt kunnen zyn. Groote
vlakten vindt men in tegendeel onder Aagteker^

ke^ Meliskerke ^ Marienkerke ^ Domburg , West-
Cêppel^ Grypskerke^ Souulande en Koiidekerke»— In Zuid -BEVELAND rekent men 20, 000.

gemeten weiland , de Boomgaarden daar onder be-

greepen ; 30,000. gemeten zaailand , en het

overige boich. Meer byzonderheden zoude ilc

hier kunnen byvoegen ; doch welke , door de

veelheid , hinderen zouden. Voor het overige

vindt men het meeste laag hout op fommige hoog-

ten , en lang^ de gemeene wegen voorde bouw en
weilanden ; en den meesten lommer by fommige
Dorpen. Weshalven men zoo wel den grond ^

gelyk de Heer Pringle te recht aanmerkt , als

de gebrekkige doorwaasfeming moet gade fiaan.

Xi'lI.L üccl. ^ CO'



t7-|. Van de Ziehen , *ccelhn uit de NatuurlyU

COROLLARIJ.
Om te vveeten , in hoe verre de bosfchen na-

deelig zyn , dient men op te merken :

I, Aan welke zyde van de ftad of dorp enz.

zy gelegen zyn,

IL Welken wind zy keeren*

IIL Hoe digt zy beplant zyn.

IV. Uit welk foort van boomen zy beflaan,

en wat hunne uicwaasfeming te wege brengt

;

wanneer de bladen levendig zyn , en wanneer

zy rotten.

V. Het gruppelen en verder rein houden
der bosfchen.

VI. Hoedaanig de gronden, waar in zy ge*

plant zyn Qo).

'— Fa^

(o) [ Dit dient men in acht te iieemen , zal men zich nit

de fchynftrydigheden ontwarren , en het waare van het val-

fche fchiften ; naardien het by alle Natuurkenners vast

Haat , dat de plant -gewaffen , en dus ook de boomen , het

vermogen hebben om e«ne bedorvene luchc te verbeeteren
,

waarom voornaame Geneeskundigen verfche takken van boo-

men , als die van Roozen , Populieren, Moerbezien , Willi-

gen en Water - planten , als de ftprkfte uitwaasfeming ver-

fchaffende , in water gezet, ter verbeetering van de lucht in

de vertrekken , by aanfteekende en heete Ziekten , hebben
aangepreezen. (Boerhaave Aphorism. de cognofc, ö* cur.morb,

f. 605. iium. I. cuna G. L. B. van Swiéten Cmmentaf,
Tüiiï.
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— Van de Natuur <?ƒ Aart
van den Grond.

g. XCIII. Ten aandien van de Natuur of

Aart van den Grond , zoo is die wyders onder-

fcheiden in klei ^ zand^ veen of moer- gronden.

Van welken de kkilanden als de vetfte, minder

uitwaasfeming doorlaaten ; maar ook het gevallen

water ' langer op hunne oppervlakte behouden.— De zandgronden zyn doorgaans de hoogde^
laa-

Tom. T. pag. iip, 120. Vefgeleeken met de Inftüut. Medic.

§. 1031. des eerden , met de verklaaringen van Haller en
DE LA Metrie op dccze plaats.

^
De Heer Frankljn verzekert door langduurige ondervin-

ding , dat de lucht van de bosfchen in America niet ongezond
zy : want „ w)?" Americanen , zegt hy , hebben overal onze
5, buitenplaatfen in het midden der bosfchen , en daar is geen
5, Volk op den aardbodem bekend , dat eene beetere gezond-
5, heid geniet , en dat vruchtbaarder zy , dan wy/* ^ QExpe"
riences 6f ohfervationsfur differentes efpeces d'air^ traduites de VAn^^

glois de M. Priestly &c. a Berlin & a Paris 1775. Gazetts

Lin/jraire
, Juin 1775. pag. 292, 293, alwaar veeie vooitref»

felyke zaaken voorkomen.

Van gelyken heeft de Wel Edele Geftrenge Heer Burge«
tneester L. P. van de Spiegel te Goes , de goedheid wel
willen neemen , om my in het midden van andere beezighe-
den te vereeren met het fraay Vertoog over de verbecterda
lucht van Zeeland , federt het verbieden van de Zelneeringe ,
en de vergunning van hoornen vooreen ieder om zyn eigenland
te mogen planten ; welke Verhandeling onder de Bylagen ,
lett. Bb. te leezen is. Het komt *er dan op aan , hoo
en op welke wyze men de bosfchen tot vermaak enz. gebrul»
ke ; en op welke tyden van het jaar en van den dag zulks ge«
fehiedc. *-.—

S a Jn



è*ö Van de Ziehen , ^i^elhn uit ie Katvürlyh

katende het gevallen water gemakkelyk door

;

en fommige veen en moergronden , om de zwa-

velachtige en arfenkak dampen en uitwaasfe-

mingen, de nadeeligfte (j?). — Alle deeze

dingep hebben wederom hunne betrekking op

den Dampkring , naar dat zy door veel raenfchen

en dieren beflaagen zyn , en naar dat de landen

gemest en de gronden op verfcheidene wyze ge-

roerd worden.

§. XCI V. Veele landen in het Vaderland

!2yn laag y nat en moerasftg (§. XXIII.) waar

door de lucht met waterige dampen , die men te

recht

In het gemeen is het zeker , dat

VII. Digt belommerde bosfchen in den zomer de uïtw^aas-

feming des lichaams doen verminderen, wanneer men, warm
zynde , zich daar in begeeft : en dat

VIII. Die zelfde bosfchen n\ den herfst en in den winter ,

door de afgevallen verrotte blader-en en dampen, die, wegens
gebrek van genoegzaame doorblaazing Q'uentüatio) , hangen
blyven , op deeze wyze , als eene bedorvene lucht werken ,

hoe heilzaam over het geheel de groene kruinen de lucht in

den zomer verfrilFen en zuiveren mogen. ]

(^p') Over den aart deezer dampen en het fcheikundig on-

derzoek van de veen- en moer -Jtoffen kan men nazien Elemens

de Cbimie &.C, par Mr. de Machy , Tom. IV. pag. 266,

num. IV. & R. A. Vogel ïnjlitut. Chemice , §. 97. Voor-

namentlyk met de aanhaalingen van Stahl en Beccherüs

«ildaar opgegeeven. Van gelykcn de Heer J. le Francq vaiï

Berkhey, die in zyne NatuurL Hiftone van Holland , I. Deel,

pag. 503. en II. Deels 2. ftuk , pag. 503 - 550 ; 594» 595 ^

fSaS. omftandig over dit onderwerp gehandeld heeft ; waar in

teffens de nieuwfte fcheikundige Waarneemingen van den on-

Tcrmoeiden Heer Do^^r t£n Haaff gevonden wordea.
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recht 'Vapores arfenico '- fulphurei noemt , eii

welken in de Veen - gronden in meenigte zyn ,

vervuld wordt ; 't welk de daaglykfche ondervin-

ding aan allen , die Turf branden , leert ; ter-

wyl de fcheikunde derzelver vlugheid bewyst

:

dewelke , hoe llegter en brakker die is , hoe

meer zy van die dampen uitgeeft (^). Dit

ondervinden de armften onder de Veen - lieden ,

by welken van de 10 huisgezinnen wel 9 zyn,
die nooit hout branden , maar altoos turf; die ,

naar raaate zy armer zyn , ook flegter en brak-

ker turf branden : en waar van men den ftank

,

al liggen 'er fomtyds maar 3 aan het vuur , dik*

wyls , in hunne huisjes inkomende , niet ver-

draagen kan. — Deeze dampen nu blyven in

den Dampkring hangen , en zweeven , voorna-

mentlyk in de uitgebaggerde püelen , laag by
den grond , want hunne diepte verhindert , dat

de wind langs de aarde zo vry als elders geftaadi-

ge verfrisfmg in de lucht bezorge ; waar door

dezelve tusfchen de gebouwen en boomen , be-

nevens de hooge dyken als beflooten worden ge-

houden , voornamentlyk dan , wanneer 'er wei-

nig wind is : maar deeze lucht omringt de men-
fchelyke lichaamen , dringt daarin door , en worde

onophoudelyk ingeademd ; het welk niet wel an-

ders

( O ' Hoe veele teedere geftelten , zegt deeze evenge^
melde Schryver (H. Deel , pag. 507 , SoST) onder het juf-
fèrfchap worden niet zelden flaauw en doodelyt: benaauwdj
door een kloin kooltje zwaveligen turf.

S3
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ders dan flapheid in de vaste deelen en fcherpte

in de vloeiftofFen kan verwekken. En hier van

fchynt af te hangen , dat de vezeldraaden der

maag en darmen , voor de fpyzen en dranken

meer vvykende dan in drooge landftreeken, haa-

re capaciteit grooter wordt ; waar door dan de

voracitas , welke algemeen is , en door opletten-

den befpeurd wordt , moet gebooren worden ;

welke byde meeste dusdaanig geftelde onderwer-

pen niet wel anders voortbrengen kan , dan ee-

ne nA)5^wV,; ijc jcöch» yjju^i, — Maar , wanneer

deeze plaats heeft , dan zyn de bloedvaten met

kwalyk bereid bloed , en de ingewanden met
ontaarte fappen opgevuld. En , dit fchynt de

voornaame bronwei van veele doorgaande Land-

ziekten te zyn. — Want niet alleen ligt in

deeze opvulling der vaten en ingewanden het al-

gemeene zaad der genaamde Scheurbuik , het

welk door het gebruik van ligt rottende of ligt

garftig wordende fpyzen , gepaard met te v/ei-

nig beweeging , uitfpruit , en die veeldaantige

ziekte voortbrengt , die de moeder is van eene

menigte byzondere kwaaien , als Cafarrhi ma-

Jigni^ H^moptijts, en daar uit volgende Phthifes^

Vifcerum objtru&wnes , Tumores fcirrhofi , can-

crofi , Oedemata , Hydrojpes , V^cera caco'étha ;

welke alle hier freqiient gevonden worden; maar

ook veroorzaakt deeze zelfde lichaams-cö/2y?/V^^-

ite^ als eene algemeene voorbereidende oorzaak,

wanneer '^r eene 3?,nzettende ^ cau[a iproca-
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thar&ica ) by komt , die ziekte , welke hier

omflreeks in de byzondere jaar-faifoenen , min

of meer epidemkè regeeren.

§. XC V. De plaatfen in het Vaderland na-

gaande 5 welke van Veen en Moer haare be-

naaming hebben gekreegen , zyn zoo menigvul-

dig, en te veelom hier alle aan te haaien. Men
kan de voornaamfte in de Verhandelingen deezer

Maatfchappye zelve nazien , en met de byzon-

dere Schryvers , welke daar van gehandeld heb-

ben , hier over raadpleegen ( j* ) — Alle die

tegenwoordig noch Turf uitleeveren , of welker

gronden voor een gedeelte van dit moer ontlee-

digd zyn , of welke het zelve noch in haaren

boezem bevatten , behooren dan tot dit foort.— Een voornaam deel van Züm - Holland ,

inzonderheid Amstelland , en wegens de bedyk-

te Meeren Noord - Holland , zyn van deezen

aart ; niet minder Friesland enz. in veele op-

zigten : en wat zal men 'er meer opnoemen ,

daar het Vaderland aan den Zeekant enz. veelal

laag , moerasfig en vogtig is ; drooge Veeenen

geeven doch minder naadeelige uitwaasfemin-

gen op.

g. XCVL

(^) Het Xr. Deels 2. ftuk, pag. 14^, 146 en 147. Verge-
leeken met de Naiuurlyke Hijhris van Holland , van óon Heer
LE Francq van Berkhey, zo wegens de gronden van Schou-
wen, Zuidholland enz, de\velke in het II. Deels i. fi-uk ,

zonderling die van Holland, zoo wegens haare benaamin-
gen als aart , in het Derde hoofdH. p. 71 cnz« voorkomen.

S 4
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§. XCVI. De veengrond is in de Wetc^-^

ringen uittermaaten zwavelachtig. Men heefc

dikvvyls in het wandelen , als de dag heet worde

,

den zwavelftank naauwlyks kunnen verdrangen
,

waar door het zilver nergens zoo fchielyk beflaat

dan hier : door de veenlanden gaande ,
gelykt

het in den tyd van een kwartier uurs naar lood ;

en in de huizen beflaat het ook , hoewel veel

iangzaamer, in korten tyd. — Te KaiJJageny

Leimuiden , Zevenhoven , beflaat het zilver op

verre na zoo fchielyk niet , en te Nieuwveen

weinig. — Te Monnikkendam , Edam , en

Hoorn beflaat het zilver , doch nimmer zo fchie-

lyk al3 te Amjiefdam. Het glad en gebruineerd

zilver beflaat fchielyker , dan het geen wit ge-

fchuurd is met puimfl:een en karnemelk. In de

Purmer en Beemjler is het even zoo met wij:

zilver gelegen : in de Beverwyk befpeurt men
hooit eenig beflag. — Te Naarden wordt het

zilver gezegd nooit te beflaan ; insgelyks te

J^ederhorst den Berg , en het yzer niet meer

dan op andere plaatfen te roesten : in tegendeel

fterk te PFeesp. De rede hier van moet in den

grond gezogt worden. —^ Het Land onder

Weesp is , ten opzichte van dat van Naarden

en Muiden , uit de natuur het allerlaagfl:e van

bodem ; beflaande voor een gedeelte uit eene

kleiachtige , en voor het meeste uit eene derryr

achtige en zeer losfe fpongieufe , en op fommi-

ge plaatfen moerasfige fubflantie ; zynde zee^

vocl^^
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vochtig en waterachtig , en beflaande voor het

grootfte gedeelte uit droog - gemaakte Polders,

voornamentlyk by de ftreek van Abkouw , het

Gyn , d<e Bylmer en Bylmer- meer , en in het

zoogenaamde di(ïri& van den Broek , in welkq

oorden men tegen den regen • tyd des avonds

,

en wel in het najaar , geftadigen damp en nevel

gewaar wordt ; dewelke met meer of min falpe-

terachtige deelen vermengd is. -— Waarom dan
ook veele Morh.i chronici hier hun vaderland hebr

ben , welken uit vogtige en onzuivere uitwaas-

femingen geboren worden, als Scorbutiis^ Phthi^

fis. , Tabes , Jffe&iones hyftericce , Morbi net-

vojïy verminofi ; Arthritis^ Rheumatismi, Do^
lores colki ^ J^eglutitiones depravatd^ enz. waar
van W^eesp , van de drie Gooilandsche Ste-

den 5 voornamentlyk wordt aangedaan. Terwyl
deeze lyders het gunftiger vinjden te 'Naarden

,

^sGraveJand, Hiherftim, Laaren , Blarkum^
JErnenes , enz. uit hoofde , dat dit hooge en
meest afgezande landen zyn , welken de fchaade-

lyke en nadeelige uitwaasfemingen als een fpons

inzuigen die deelen oplosfen door de verfterken-

de en verwarmende kracht ^ welke in die zand*

gronden gevonden wordt , eene goede perfpira-

tie aan onze vaten veroorzaaken ; en dus eene
goede concoSfie , chylificatie en verdere cireu-

latte voor de overige dierlyke huishouding ber
zorgen. — Alle deeze vogtige ftreeken gren-
zen voornamentlyk aan de Bylemmer-meer^ al-

wna:- door den bank de Scotbtitus nog al meer
S <T

. grns



ö82 Fan de Ziel-ten , ivsiken uH de Naiiiurlyls

grasfeert, gelyk de Naarder^ Hoster en Ahkou-i

der Meer , en om die ftreek , wel voor de on-

gezondfte mag gehouden worden.

§. XCVII. Amsïelland is tusfchen het

Ye , de Meer en de Vaart Kost verkoren laag

,

moerasfig en veenachtig , liggende 's winters veel

dras, en zelfs het gedeelte tusfchen de Meer en
de Sloterdyker-weg , is in den winter dikwyls

met water bedekt (nader by Haarlem is dit

''s winters 'doorgaans). Dit zelfde heeft plaats

tusfchen de nieuwe Meer en den Amftel , waar

van het gedeelte , dat tusfchen die Meer en den

Amftelveenfchen weg ligt , 's winters mede veel

water behoudt ; terwyl in Anijïelveen noch ge-

veend wordt. — De Byhner en Weesper han^

gelyk ook Ouderkerk , moeten , de gronden enz.

betreffende , geacht worden , genoegzaam met
het overige van Amftelland overeen te komen.— Nigtevegt is meer klei- dan veenachtig in

deszelfs grond. — Des de geheele landftreek

,

welke hier door Amftelland beteekend wordt

,

laag , broekig en moerasfig is ; gelyk de weeke

grond der Stad , op dit gedeelte van het Vader-

land , in het aanleggen van huizen , en andere

voornaame gebouwen , over bekend is , om zich

een denkbeeld van de gemakkelyke en bezwan-

gerde uitwaasfemingen uit deezen losfen, moer-

en veenachtigen grond te vormen. — Dit is

nogthans niet van ganfch Amjlelland te verftaan

;

want daar dit aan het Gooiland grenst , wordt

de
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de grond langzaamerhand zandiger , als hebben*^

de het Gooiland geenen anderen dan de Heide,

Ook is aan de grenzen van hét Sticht de grond,

gelyk van Nigtevegt 5 kleiachtiger. — TJ^'a-

verveen is meest uitgebaggerd , en gaat voort

met verder in water veranderd te worden , gelyk

ook Vinkeveen enz, wier naamen de gronds-ge-

fteltenis genoegzaam uitwyzen.

§. XCVIII. De IVormer heeft een veenachti-

ger grond dan de Purmer ^ die klei bevat. Ge^
lykerwys men uit het min beüaan der metalen ia

de Beverwyk , over de hooger en laager ftreeken

van het Vaderland oordeelen kan. Zonderling,

ontdekt men dit in de Provincie van Overyssel
j,

die by Campen , Zwolle , HasJeU , en andere

plaatfen naby de Zuider-Zee gelegen ^ uit laage

groenlanden (Broeken, Maarzen, Vlierden enz.

geheeten ) , beftaat : alwaar ook groote Veeneu
zyn , en de groenlanden een moerigen grond heb-

ben ; maar deeze veenen zyn des zomers zoo

droog , federt veele jaaren door waterleidingen

afgetapt, d^t haare uitwaasfemingen de lucht niet

ongezond maaken kunnen ; zynde voor het ove-

rige verreweg meest zand , en hier en daar klei

of gemengeld. De grond in het Vollenhooffcke

is doorgaans veenachtig , liggende wel de kanc

naar Steenwyk en| Oldemarkt het hoogfte ; agter

liasfeit is de grond laag en veenachtig ; naar

Cm^Qn laag Qn weide grond; naar DevQnter klimt
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de hoogte, zynde Holten naar Heïïendoorn berg-

achtig ; doch naar den kant van Rysfen ten

ïioord - oosten laag , veenachtig en moerasfig

;

ten oosten naar Goor enz, hooger,

il

Van het roeren van den Grond,

§. XCIX. Betreffende het roeren van den

grond 5 zyn 'er verfcheiden doorflaande bewyzen
die zulks bevestigen. De plaats by Ramazzini
opgegeeven , kan hier in voor andere den voor-

rang hebben (;f ). Laat ik 'er alleen byvoegen

,

dat zeker Tuinman , die telkens , wanneer hy

in een geroerden grond arbeidde , of in geopen-

de vooren pootte of plantte , ziek wierd , en

met dikke beenen , Catarrhi , Koortfen , enz.

overvallen , na dat hy , uit Overyssel , tuslèn

de Haarlemmer Meer en het Ye arbeidde ; waar

door hy dit zyn beroep verlaaten moest.

Naderhand in dienst van een voornaam Heer ge-

treeden , en in langen tyd geen Tuinwerk heb*

bende verrigt , leidde hy voor zyne Mevrouw een

klein Bloemftukje op eenverfch geroerden grond,

in eene aanzienlyke plaats van Hoi.land , en

werd door dezelfde ongemakken overvallen. —
Meer diergelyke voorbeelden , zeide hy , my te

kun-

Q.-) dper, QT.:i. po^. l6\y 365.
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kunnen opgeeven. Wat moet dan niet den Ak-^

kerlieden en Doere gasten , in het vroege voor-

jaar , of in de lente en in den herfst , wanneer

het aardryk óntfloten is , of geopend zynde nog

uitwaasfemt (§. XLVL), wanneer het zelve

door het ploegyzer vroeg en laat geroerd wordt';

vooral , wanneer hunne maagen niet met be-

hoorlyk voedfel voorzien zyn , ten nadeele vail

hunne lighaamen wedervaaren ? Tot het roeren

van den grond behoort ook die noodzaaklyke ge-

woonte , welke in Zeeland enz. en overal ,

waar een grooté val van Water , door de ebbe

en den vloed veroorzaakt , plaats heeft , om de

havens en kaaijen , door middel van Spuijen ,

Sluizen , Sasfen en Mollen , van de nederge-

zonke flibbe te ontlasten en te zuiveren En

,

hoe meer die havens en kaaijen met week llyk

voorzien en vervuld zyn , zo veel meer zal de

grond geroerd worden door het water , 't welk

door het ophaalen der fchutdeuren met geweld

voortgeftuwd wordt , en als op een p/anum in-

cïinatum door zyn eigen zwaarte nedervallende

,

eene geweldige fchuuring maakt , zoo dat die

weeke ftofFen daar door los geraaken en uitge-

dreeven worden ; het welk by heete zomers

,

door den byzonderen Spiritus Re&or deezer

gronden , niet alleen een zeer onaangenaamea
reuk verwekt , maar ook , by zaamenloopend©

omftandigheden, grootelyks kan medewerken tot

voortbrenging van tusfenpoozende koortfen en

epi'
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epidemique ziekten. Want , behalven dat dit dage*

lyks in fommige dier fteden door Water -koorn-

molens plaats heeft , zoo gefchiedt zulks by fpring-

tyden , eenige dagen voor en na de volle en
nieuwe maan , met flilftaan van de koorn-molens

opzettelyk ; het geen een verfchrikkelyken ftank

uitlevert. Onder de redenen , die men van de
gezondheid van Huist opgeeft, is deeze, dat

men 'er geen ftinkende kaai heeft.

Vm den nooGEN Grond.

§. C. Met opzicht tot den koogen Grond ^

2tyn de Nederlanden fpaarzaam van Ber-

gen voorzien ; zynde de grond der zelven vry

vlak. De Zee - kusten , welke ten Westen lig-

gen 5 hebben eenige Zand - duinen , doch niet

hoog verheven : de hoogde zyn omtrent Kat-
toyk en de Beverwyk gelegen. Friesland ent

Groningen misfen die , door het maaken der

Wadten , of het van een fcheuren van derzelver

voorlanden; Zeeland beftaat meest uit Ei-

landen , welken aan den Zeekant met Duinen

voorzien zyn , waar van die van Walcheren by

Domburg de hoogfte zyn ; en is aan de Rivie-

ren of binnen -ftroomen met dyken omringd ,

op welken geene befchutting van boomen kan

geplant worden. De gantfche Provincie van

Holland is laag, doch vlak j beftaande uit

r groo*
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groote vlakten , \\^eilanclen en uitgebreide water-

plasfen , tusfchen den kring haarer Steden en de

ketens haarer Dorpen. Het Sticht van Utrecht
is mede vlak , doch wat hooger , tusfchen Ree-

mn en Amersfoort zyn eenige bergen , waarvan

de Amersfoorder berg de hoogde is* Een groot

gedeelte van Gelderland is vlak land , uitge-

zonderd de Veluvoe y alwaar eenige heuvels lig-

gen. OvERYSSEL is mede vlalc land , uitgeno-

men eenige heuvels in Twent, Friesland en
Groningen , met de Omlanden , zyn mede
vlak land. Weshalven 'er in deeze landen geen

oorzaaken zyn , die de winden ftuiten kunnen ,

als op de genoemde plaatfen ; naardien dezelve

vry en onverhinderd kunnen heen en weder be-

Vliegen worden (f/). In Overyssel is het

meeste land vlak ; 'er is maar eene berg , waard

te noemen , den Lemsrerhrg geheeten. Het
JDmgfpei Ziiideveld is maar hier en daar met ge-

ringe heuveltjes bezet en meest vlak land ; dus

dae

(«) MüsscHENBROEK BeginJ'cls , §. 1757. pag. 880. Deez©
opgaave is uit de aangehaalde plaats van Müsschenbroi-k
medegedeeld , gelyk die ook woordelyk voorkomt in dea
Tcgenwoordigen Staat der Veresnigde Nederlanden ; maar, die in

Gelderland bekend is, weet, dat 'er verfcheiden heuvel^ zyn,
die , met opzicht van de Nederlanden , den naam van Bergen
V'el draagcn mogen. Waarom men de opmerkingen van den
Heere J, le Francq van Berkhey , omtrent deeze plaats »

in zyne Natuurlijks Hiftorls van Holland , 1. Deel, png. 382,
voorkomende , welke mede op de duinen van Walcheren

,

Schouwen en Voorms kan toegepast worden 5 wel dient in
acht te neemen.
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dat Coeverden in 't geheel voor de Noorde win-
den bloot ligge ; te meer , daar dé moerasferi

zich aan die zyde voor het groocfte gedeelte be-

vinden. Hier door wordt zekerlyk , en door dé
menigvuldige waterdeelen in dit klein beftek op-

waarts fteigerende enz. en door den laagen grond

€ene groote nuttigheid gebooren : waar door de

dampen en uitwaasfemingen , zoo niet als in val-

leijen , blyven hangen ; gelyk in de bedykte

ineeren ( §. XXIII. n°. 4. ) plaats heeft ; maat

aan den anderen kant ontdaan hier twee onge-

makken uit ; als

T. Voor eerst , dat de fchraale noordeïyke

idlnden de lichaamen zonder tegenfiand aandoen :

waar door men alleen in den zeer grooten Schou^

wenfen Folder , die geheel van de Noord - Zee
omringd en weinig of niet met geboomte beplant

is , en dus ganfch open ligt , meer Pleurntaes

enz. gewaar worde ^ als in het Eiland Diiive-

land , dat boomryker is en oostlyker ligt ; waar

door de koele Zee -winden nergens in hunnen

loop gefluit worden , maar direÈ en inmediaat

de menfchelyke lichaamen aandoen. Dit zelfde

moet in alle de ftreeken , welke voor die fchraa-

le winden bloot liggen , ten aanzien van alle die

ziekten , welke uit belette doorwaasfeming ont-

daan , plaats hebben : als in het hovende ge-

deelte der Ommelanden, een voornaam gedeel-

te van Friesland , een gedeelte van Over-
YSSEL
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YSSEL en Gelderland , dat gedeelte van het

Sticht en Holland, welk aan de Zuider-

Zee grenst , en byna ganfch Noordholland,
het Eiland Voorn, dat van Overflacqüe ,.

Philippus Land en Tholen; benevens de

noordelyke grenzen van Staats Vlaander^en
en de Steden en Dorpen in en op dezelve gele-

gen. De particaliere berigcen van fommige fte-

den en plaatfen bevestigen dit. Men klaagt zeer

te Hariwgen o^er de koude lucht en winden ^

als welke ftad door geenerhande befchutlèls kan

behoed worden. De Noorde v/inden zyn te

Edam geweldig koud ; te meer , daar da lucht

vochtig is , en geen befchutfels voor deeze win-

den zyn. De ftad Nymegen is in haare afhel-

ling aan den kouden Noorden en noordelyken

wind bloot gefteld ; welke gelegenheid onder de

oorzaaken van haare fteeds aanhoudende ziekten

,

als de üicwaasfeming belettende , opgenoemd
worden. — Te Dirksland , in het Eiland

van Overflacque , werden de Pkiiritides en
Peripneiimonide in 1763. het hevigst vernomen.

Te St, Annaland ^ in het Eiland Tholen,
openbaarde zich eene kwaadaartige keel - ontftee-

king in het jaar 1763. welk Dorp noordelykst

ligt ; en die vervolgens zich uitbreidde over an-

dere Dorpen ir* dat Eiland , als mede in de ftad

Tholen. En wel eerst aan de westzyde van het

Dorp , onder de kinderen : dezelve hield eeni-

gen tyd op , maar openbaarde zich na omtrent
XFIIL Deel. T 6
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€ weken weder, ^Is toen aan de oosczyde van

het Dorp , wanneer de meeste kinderen daaraan

zeer fchielyk overleeden zyn. Die des avonds

met deeze kwaal overvallen werden , ftierven

des anderen daags , of den dag daar aan volgen-

de ; duurende dezelve in dit Eiland , tot in hec

voorjaar van 1764. Volgens de berigten , was

'er eene Angina gangr^nofa onder. Dan dee-

zen werden niet rood , gelyk alle anderen , die

ook allen vervelden. By fommigen verzweerden

de Parotides , het geen langzaam in zyn werk
ging 5 en die moeilyk tot geneezing kwamen :

anderen ontlasteden wormen van onderen en van

boven. Deeze ziekte was in 't gemeen verzeld

van eene Febris purpurata , zynde genoegzaam

eene en dezelfde Ziekte , als de Heeren Tissox

en HüxHAM befchryven. — En, let wel! de-

zelve heeft mede gegrasfeerd onder en in Stave-

tii^e , onder Vosmaer , Poortvliet , Scherpe-

fifjje en T/wJen : dan , te Stavcnijje minder

,

als te St. Annaland; wederom te Vosmaer min-

der , dan te Foortvliet ; en weder te Poortvliet

minder , dan te Stavenijje en Scherpenijje ; en

te Thokn het allerminst : maar voornamentlyk

openbaarde die zich allerhevigst aan de noordzy-

de van het Eiland 5 namentlyk te St. Annaland^

'c geen geheel bloot ligt voor de noorde winden

,

en geenerhande befchutting heeft , als den bui-

tendyk voor de huizen , die beneden denzelvea

ftaan ; te StaveniJJe minder i in een gedeelte

vai^
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^an de Ueevlykheïdi Maartensdyk wel zoo he-

vig , als ce Staventjje ; te weeten meest alle in

een' Polder , die wel de laagfte is van deeze

Heerlykheid ; weinig wederom in deeze fmalle

Stad zel^e." — Des de hevigheid meeren-

deels afhangt van de ligging der opgenoemde
plaatfen , in oostelyker en westelyker of dieper,

h'gging , of meerdere bedekking : als 21wlen eti

Stavemfje het oostelykst en westelykst , het eer-;

fle door de beplante dyken der noordelykst aan-

gehegte Polders befchut ; het ander door het

voorgelegen en met ftevig geboomte voorziea

Diiiveiand ,
grootelyks gedekt. En PoonvlieP

door zyne dieper ligging , en met meer bebol-

werkte kruinen dan icherpenifje zynde voorzien^

Al het welk door het befchouwen der naauwkeu-

rigfte kaarten van Zeeland zelve kan worden
nagegaan. — Deeze Ziekte bepaalde zich

meest onder jonge lieden van beide Sexe , van

één tot 20 jaaren , en weinigen daar boven. De
Heer [A. D. van Casteel] die dit Berigt daar-*

van heeft medegedeeld , heeft 'er in de 60 be-

handeld , waar van 'er 5 geftorven zyn.

2. Ten anderen , dat de winden hier door

veel van hunne veerkracht misfen; en, lang aan-

houdende , de meermaal genoemde ligtere luchü

C §. XXXIX* ) 5 en de daar uit voortkomende
gevolgen veroorzaaken , waaromtrent de Ridder

pRiNGLE zoo nadrukkelyk als gegrond zegt :

Ta ., Maaf
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pj Maar èene sndere meer algemeene oorzaak

„ van de vochtigheid , en het bederf van deiï

,5 dampkring , is eene gébrekkipje doortogt der

„ winden: daar bevinden zich geene bergen om
„ de winden te ftuiten , en dezelve op de laag-

5, fte plaatfen te leiden; van daar komt het, dac

,, de lucht onderhevig is om (lil te (taan , en

,, haare veerkragt te verliezen ; en dat te meer

„ naar gelang van het groot aantal buitenplaat-

5, fen , waranden en andere omheiningen. De
3, Landhoeven en kleinfte Dorpen zyn omringd

„ met boomen , 't geen de lucht niet alleen be-

„ let door te dringen , maar ook door middel

5, van de uitwaasfemingen van het Aardryk^ hen

5, eene zekere vochtigheid nalaat. " Een ieder

befchouwe dit in zyn Dorp , Buitenplaats » en
Landhoeve ; in welke byzondere plaatfen dit na-

deel beter zal gezien worden , dan ik dit door

eene langwylige opteliinge der onderfcheidene

Dorpen enz. opgeeven kan. — Die zelfde

oplettende Lyf - arts voegt 'er by : „ Deeze

5^ foort van vochtigheid bevindt zich in eenen

„ veel minderen graad in de Steden ; de flraa-

„ ten , de huizen enz. het geduurig vuur , dae

yy men 'er maakt , brengt niet weinig toe ter ver-

„ betering van deeze vochtige uitwaasfemingen;

„ gelyk de ziekten uit vochtigheid ontftaande^,

y^ 'er min gevaarlyk en minder in getal zyn" (z;).— De

(t?) Mcdcidin du Armées y pag. 5 , ^.



GsJIeldheid van het Faderland voor tvloeijen. 293.

— De eerbied , die een ieder voor deezen groo-

ten Geneesheer hebben moet , laat niec toe , dan.

dat men met befcheidenheid aanmerke , dat dit,

ja! inhooge en drooge plaatfen gefchieden moet;
maar wanneer men de rede overweegt , die zya
Ed- zelve opgegeeven heeft , van de nabyheid

van het water tot de oppervlakte des Aardryks ,

van den nart der gronden, deszelfs laage ligging,

den grondflag der huizen § CV. coa. (ï>), des^

zelfs aantal in groote fteden of nauwe Ibaaten ;

het bewoonen van kelders en onderaardfche ver-

trekken 5 het flapen in bedfteden boven de-

zelve , gevoegd by het gebrekkig vuur , dat

men in dezelve ftookt (§ CXXIV.); en by
fommigen her vermeerderen van dien vochtigen

dampkring , door het wasfen en plasfen in de-

zelven ( §. CXXIII.) : dan zal hier eene
merkelyke uitzondering plaats hebben; en dit

verfchil zoo wezendlyk niet zyn in veele bin-

nenfteden , voornamentlyk in de afgelegene (Iraa-

ten en agterbuurten , ofte aan ftilflaande gragten

en ftink-flooten, als die in den eerften opllag

fcheeo.

COROLLARIA.
I. Men leere hier uit het nut van dea raad

,

door den Vader der Geneeskunde omtrent de lig-

gmg der plaatfen gegeeven, rechtaartig kenrea :

tenyyl ieder Geneesheer in zyn byzondere buurt

T 3 oi
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of ftraat zelve , omtrent zekere ziekten niet ge^

noeg oplettende zyn kan.

IL Blykt uit deeze befchouwingen de rede

vry duidelyk van de meerdere ziekten , uit be-

lette doorwaasfeming , volgens de onderfcheidene

jaargetyden, in verfcheidene plaatfen des Vader-

lands boven anderen ; zoo als die uit de byzon-

dere Berigten , hier om te meer afzonderlyk

medegedeeld , zyn opgegeeven. Gelyk een ie-

gelyk uit de byzondere meerdere of rrjindereope-

ne ligging van zyn plaats
,,
en aan die winden

meest blootgefteld , afneemen kan.

Il I. Leeren zy de noodige voorbehoedinge

Jiennen , en alle die middelen vroegtydig in hec

werk (tellen , welke volgens eene gepaste voor-

behoeding 5 in alle de te noemene opzichten ,

kunnen worden in het werk gefteld. —

-

— Van den laagen Grond.

§. CL Ten aanzien van den laagen gfond^

^n de moeilykheden , hier uit ontftaande , ( §.

XXIIL 3. 4. ) , moet het water zeer naby de

oppervlakte des Aardryks zyn ; waar omtrent de

Heer Pringle , na dat hy zyne aanmerkingen

over de gefteldheid der Nederlanden had

laaten gaan , zegt : ,, Eene tweede oorzaak van
' " '

'

'

'
.. de
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9j de vochtigheid , in der daad niet min opmer-

5, kelyk , komt van het water , dat onder den

„ grond vertoeft. Men ontmoet het zelve zoo

5, na by de oppervlakte , dat wanneer men de

5, meer verhevene plaatfen uitzondert , men

,5 nooit eenige flooten aantreft , die beftendig

5, droog zyn ; dewelke anderzins een gewis ken-

5, merk van eene gezonde gelegenheid uitleeve-

„ ren. En , vermits de bovenkorst van deezen

5, grond ligt is , zoo waasfemt de vochtigheid

5, gemakkelyk door , en vervult de lucht in den

3, zomer met dampen , zelfs op zulke plaatfen

,

„ alwaar het water anders, niet zichtbaar is»

5, Zoodanig is de gefteltenis van Hollands
5, Braband, en deszelfs inwoonders zyn aan

5, tusfenpoozende Koortfen onderheevig , naar

„ maate van de diepte of de nabyheid van die

„ onderaardfche water ; zoo dat men door ver- .

5, gelyking van het befchouwen der putten al-

3, leen , over de gezondheid van ieder Dorp

,

5, oordeelen kan " (zy). — Deeze en andere

aanmerkingen, zyn wel in den voorgaanden oor-

log gemaakt , wanneer een groot gedeelte van

Hollands Brahand onder water was gezet, door

het opftoppen der Riviertjes enz. zoo dat zy al-

len in eenen volftrekten zin op die Landen thans

niet kunnen betrekkelyk gemaakt worden : maar

uit aanmerking van de laage ligging van het Va-
der-

C'iy) LoQn ciu pag. 3.4.
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derJand ( §. XXIIL n°. 3.) , en dat het zelve

voor het meerendeel , en voor een groot gedeel-

te van het jaar onder water ligt , zoo mag men
nogthans die aanmerkingen van dezelfde waarde

houden ; als die grootelyks het hunne , zoo in

het voortbrengen van IMorbi endemki als epidei

miei y helpen verfchafFen.

§. C 1 1. Want zoo is

1. Voor eerst de ligging van alle de vestin-

gen in de Landen van den H e l i u s zoodanig

,

dat derzelver Environs kunnen onder water ge-

zet worden , 'c geen van die van Hollands Bra-
band reeds gebleeken is , en ten aanzien van

die van Holland, Friesland en Groningen
insgelyks gefchieden kan. —

2. Ten anderen liggen alle deoudfte be-

dykte Landen of Polders boven dien 3^4 voe-

ten laager dan die jongst beverfcht zyn ; waar

door , al heeft 'er een' goede waterloozing en

hoogen val van water plaats , eene traage aftap-

ping gefchieden moet in zulke landen , die uit

aangroei en opllikking van verdronkene landen

weder herbooren zyn.

3. Ten derden zyn de (Ireeken van die uit-

gebreidheid , dat de tyd tot aftapping door het

wyken van het water niet toereikende zy tot

eene fpoedige loo^iing , v/^ar uit het water on-

\
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vermydelyk op de laagfte plaatfen in te grooto

veelheid op de oppervlakte dier landen verbly-

ven , en in de hoogere zeer naby de oppervlak-

te deszelven vertoeven moet. Dit heeft in vee-

Ie opzichten plaats in de navolgende onderfchei'-

den Landen en ftreeken.

§, CIIL In 't gemeen is Zeeland, vol-

gens de woorden van den Heere J. Baster Qx) ,

gelyk het grootfte gedeelte van de NederlandjchQ

Provinciën^ een waterachtige en laage landftreek.

In het byzonder heeft dit in de eene Polder meer

plaats dan in de andere. De oudfte Polders lig-

gen het laagst.

I. In Walcheren is de hoek van Schellag

het laagfte , en Beekerke , Marienhrke , Me-
liskerke en Souteknde zeer laag geleegen. De
uitwatering is des winters even als des zomers ,

en is altoos zeer gebrekkig , doordien 'er voor

deeze uitgeftrekte bedyking maar vier uitwate-

ringen zyn ; als één te Midde/burg^ één in de

Haven , één op Welfingen y en één te Tetveer.

Dezelve gefchiedt door Zee Huizen, zonder be-

hulp van Watermolens , dewelke het water al-

leen van ebbe uitlaaten , vermits de deuren door

den opkomende vloed van zelven geflooten wor-

den , en weder by den wykenden vloed zich

ope-

rp ^
' X s

v.-v^ Il^llarJfch; Mdatfdcpy enz. IIL Deel, p?g, 127.



098 Van de Ziehen , welken uit de Natuurlyh

Openen. Zoo ras het water genoeg ondasc is

,

worden de binnenfte valdeuren geflooten en het

opperwater blyfc in het Eiland. - Maar dit

komt in geen vergelyken by het bezwaarend bin-

nenwater in Holland , Friesland , Gronin-
gen , en een gedeelte van Overyssel.

2. Schouwen lydt by natte winters , be-

nevens Walcheren en Voor?i veel van het duin-

water ; in welk laatfte de ontlasting voor de ou-

de polders zeer gebrekkig is.

3. De Breede- watering i zynde de grootfle

Polder in Zuid - beveland , ontlast zich , zon-

der Watermolens , door de Sluizen ter Lugt ,

te Cattendyke , en te Jerjeke , om die van het

overtollige hemel water te bevryden , wanneer

oostelyke winden laage ebben geeven ; 't welk

nogthans niet belet , dat de zoogenaamde Poel

of laage weiden in den winter met water bezet

blyven.

4. In het eiland van Tholen zyn Maar-
tensdyk en Poortvliet door hunne watermolens

veel verbeeterd ; maar wanneer langduurige ftilte

of harde vorst plaats hebben , dan blyft men ook

aldaar bezwaard tot in Maart ; daar men voor

het gebruik der Watermolens fomtyds tot diep

in den zomer bezet bleef : het geen men nu

by goede gelegenheden in twee of drie weeken
ontlasten kan.

^, De
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5. De overige Landen van den Hei;iu3

(^ §. XV. ) , tot Holland behoorende of daar

aan grenzende , worden , behalven hunne laage

ligging 5 door boven- of opperwater , door dea

gemeenen Maas en Ryn-mond moetende ont-

last worden , fomwyien ook in hunne uicwate-

ring belemmerd. — In het Eiland van Over-
FLACQüE liggen de T>irklandfche Folder en die

van Grysoort het laaglle ; welke door watermo-

lens geholpen worden ; 't welk ook in de landen

van VooRNE en Püttjen , benoorden het Ha-
ringvliet gelegen , gefchieden moet.

6. De landen van Steenbergen hebben veel

bezwaar van het afzakkende hei - water van het

hooge van het Marqmzaat , en de Moeraflen

tuffen Bergen op den Zoom en deeze ftad , wel-

ke voor het meerendeel hier langs uit moeten
ontlast worden.

§. CIV. Dit zelfde heeft plaats in aJle dk
Lenden welke op de boven Rivieren tiitwateren,

1. De Landen in het Eiland van Dordt-
HECHT zyn tamelyk hoog van grond ; zoo dat

<}ie niet , dan fomwyien by veele regens in dea
voor- of natyd , in den Noord polder en Wiel"

dreckt 5 onder water ftaan.

2. De Landen van de Zwaluwe wordeq
door ééne Watermolen geholpen.
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3. Onder de Landen van de Lmgfïraat k
de zuidzyde, ^WsGravenmoer^ meescmoerasfig,

met heg en willige booaien omringd , hec laagfte

gelegen , en voor het ongesondfte gehouden.

4. Het boven- land van Heüsden vvordip

door Watermolens geholpen , waar van 'er twe^

zyn , enz. —

-

^.) De Dorpen Vlymeriy Hedikhuizen en

Hetpt wateren uit door de Doeverjchö Sluis zon-

der Molens. — H.iarivjyk raakt zyn water

kwyt zonder Molens. — Alle deeze uitwate^

ringen geichied in op de oude Maas ; doch in

geval de overlaat werkt , waar door het water

tegen de fluizen (laat , kunnen die Landen niet

uitwateren , waar door dezelve dan onder water

^lyven , tot groot nadeel ^ ja zelfs tot bederf

van de eigenaars.

h> ) Het beneden - land van Heusden kan

het water niet gemakkelyk loozen ; 't welk mee

weinig Sluizen alleen , maar meest met Water-

molens gefchiedt , waar van 'er 10 zyn , enz.— Door alle welke Molens het water wel meest

op de Oude Maas geloost wordt ; welke ook

hunne uitwerking niet doen kunnen , als de over-

laat by Drunen en Baartwyk werkt, waar door

dan het Land , zelfs het hooge , niet kan droog

gehouden worden ; verdrinkende dus het gezaai-

de Wimerkoorö ,
g<^lyk in de winters van 1770

en
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tr\ 177Ï. nog gefchied is , waar door den Land-

man ongemeen veel fchaade getroffen heeft.

5. De Waterflaat van 's Bosch en deszelfè

J^lajone , kan men buiten de opgaave van den
Heere Pihngle , uit hec bovengemelde ( §•

LVI en XCVll. ) genoegzaam afneemen : ter-

wyl de Landen van het Maasland de laagfte

zynde , de zelfde rede aldaar plaats heeft , wel-

ke zoo ftraks van het Ryk van Nymegen zal

opgegeeven worden,

6. De BoMMELER en TielerwaardtïM
beftaan uit Kleiland , veel weiland enz. zynde
doorfneeden met veele (boten : het water moet:

'er uit gemaalen worden in de Ltnge^ en in den
Bommeierwaard y by Paede/oyen , en elders in

de Alaas.

7^ Het üyk van Nymegen (§. LVIIL
not. a ) ligt voor een gedeelte op de hoogte der

Stad van dien naam ; dewelke door haare hooge

ligginge en voorby - flroomende verfrisfende Ri-

vier 5 vry gezond , en mogelyk voor de gezond-

fte fteden van de Zeven Vereenigde Provinciën

gehouden wordt : terwyl nogthans de afheliing

dier Stad , naar den rivierkant , gelegenheid tot

Vochtigheid in de huizen geeft , die op het han-

gen van den berg in eene aaneenfchakeling zyn
geplaatst , en noodwendig de vogtigheden naar

zich neemen moeten ; welke van de afloopende

llraa-
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ftraatèn , als van de naaste en bovenliggende büa*

ren , met de daar mede verzeld zynde vuilighe*

den naar beneden zakken , en door de regens

derwaars worden heengefpoeld , die aldaar ftil-

ftnande
,

gelegenheid tot rottige uitdampingen

geeven ; dewelke door het opgeeven der riviet

of de nevels , die zich , vooral des avonds , of

by koele nachten , geholpen door Noorden en

noordelyke winden , zich tegen den berg verga-

deren , gelegenheid geeven tot de kiekten , be-

neden te noemen. — De verdere der opge-

noemde landen van dit Kwartier liggen ongelyk

laager , en derzelver laagte neemt toe , naar maa**

te men hier van daan met de rivieren meerder

naar beneden komt. <

a. ) Hunne grofid is doorgaans k/eiagttg ^

en allen zyn zy wederzyds door een Rivier , het

zy Waal en ][ïaas , of Waal en Rhyn ,- be-

perkt ; waar door zy jaarlyks aan doorbraali van

dyken blootgefteld zyn.

k ) Het liivierwaUr , dat hier door fom-

wylen inloopt , gelyk ook het Wel* en Regen^

water , maakt den kleiachtigen grond modderig ,

en zakt natintrlyk van hier naar heneden toe ;

invoegen, dat byna alle jaaren de laagere dorpen

,

als Wamel^ Drumel^ Alphen enz, in het Land
van tusjchen Maas en Waal ; Lynden , Ingen,

Eek , Maurik enz. in de Neder - Betuwe
^

en voorts genoegzaam de ganfche Tieler- eü

Bom-
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BoMMELERWAARD daar door in min of meerder

trap geinundeerd worden : blyvende het zelve

water aldaar dikwyls zeer lang, tot laat in'tvoor^

jaar (taan ; vooral wanneer de Rivieren ter noo-

dige uitloozing te hoog zyn : en om die reden

hebben (volgens daar van ontfangene Berigten

in December 177 1.) de landeryen in de twee
laatfte jaaren omtrent Vimren en Dalem , voor

het grootfte gedeelte, onbezaaid en onvruchtbaar

moeten blyven liggen.

c. ) Men begrypt hier uit ligt , dat een eri

ander , behalven de rottige uitdampingen , teiï

tyde der opdrooginge dier Landeryen , de lucht*

kring , wegen en woningen van deeze inzonder-

heid laagere plaatfen , vooral by vochtige jaar-

faifoenen , waterig en koud moeten zyn ; etï

dienvolgens zeer gefchikt , om ( hoewel echter

de inwooners door de jaarlykfche gewoonte ee-

nigzints daar tegen gehard fchynen
, ) de onge-

voelige uitwaasfeming te ftremmen. — Van
waar de meeste Ziekten , voornamentlyk van ee-

ne belette doorwaasfeming , hunnen oorfprong

neemen', hoedanig boven ( §. LVII.) reeds

aangeweezen is , en beneden nader blyken zal.

8. Men kan zich van het Land van Kuik
om de evenredige gefteldheid geene andere denk-

beelden vormen.

9. De Tsfel vloeit van gelyken by boven-
genoemde gelegenheden wel eens buiten zyne

oevers j,
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oevers , waar doof het water in de fteden , aarf

de55elve gelegen zynde , wel eens in de ftraaten

komt Gevallen zynde , laat dit eene flibber

op de oi^erftroomde landen na ; dewelke rotten-

de , oorzaak geeft tot die Rotkoortfen , waarvan

boven §. LUI. gewaagd is ; gelykerwys de vel-

den des winters door de van boven uit het Graaf-

fchap komende wateren veelal onder flaan.

10. Een gedeelte der Vel uwe ten oos-

ten naar den Tsfel , by of omtrent Beekbergen

én Appeldoorn , is veel laager van grond 5 dan

het hoogere en westelyker gedeelte deszelven ;

en hier en daar met waterplasfen overdekt : ja ,

tusfchen Appeldoorn en Hert loopt midden door

de heide een water de Grift genaamd , 't welk,

wederzyds in zyne dyken befiooten , vry hoo-

ger is , dan het naast aanliggende land ten oos-

ten. —
11. De laage moerige landen naby Campen,

Zwolle 5 Hasfelt , en de weinige elders in de

Provincie van Overyssel gelegen, zyn by

natte zomers zeer vochtig , en ftaan in het voor-

en najaar en des winters lang onder water, —
De Rivieren , ook wel de omleggende Groen-

landen , en de biiitendykfche aan den Zeekant

,

ftaan by hoog water jaarlyks lang onder ; maar

dit is maar een kleine ftreek , en heeft alleen

des voor- en najaars en in den winter plaats.

12. De
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1 tl. De zogenaamde Camper Eilanden , ge*

Vörmd door de verfcheiden' armen der üidoopen-

de rivier , zyn ligt bedykt , en fommigen , als

de Mantjeswaard ten noordoosten of de Peiper

ten zuiden , door 4 k 5 huisgezinnen , doch de

middelfte, als de Ziiidenmard en Camper Eiland

meerder bewoond. By zwaaren ftorm of hoo-

gé rivier , breeken deeze ligte dykjes wel eens

door 5 en dan loopen ze onder. Men vindt op
deeze Eilanden omtrent 50 huizen. In Camper^

veen^ of ten zuiden en zuidwesten van het zelve

,

is het land l^aag. Gelukkig als Mastenbroek mo-
lens hadt : nu kan het niet droog worden in het

voorjaar, dan by eene laage rivier, wanneer het

de fluis of fluizen open zetj — Al het welk
hierdoor de hoogere Zuider-zee en westëlykeen

noordwe^telyke winden vermeerderd wordt; [ge-

lyk de droevige ondervinding inde jaaren 1775
en 1776. maar al te wel bewaarheid heeft.]

1 3. Dezelfde betrekking heeft omtrent dea
JSeder-rhyn , Lek en Beneden -ysfel plaats, als

van de Landen aan de uitwaterende Rivieren en
den Boven -ysfel gemeld is. — 'Er blyft al-

leen maar over , om met een woord iets van het

Kwel-water te zeggen,

§. CV. Dooï het Kwel' ivater , vj2i2LT vm
boven (n°. 7. b.') melding is gemaakt , hebbe
men dit water te verftaan, 't welk door de door^-

XFJIL Deel. . V weefe^
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weekte dyken wegens de hooge opgezvvolle ri^

vieren , belemmerde ontlasting , en den losfen

moerigen grond heenen dringt, door hec hemel-

water vermeerderd , door deszelfs fchraalte de

landen van hunne vettigheid berooft, en de mees-

te winters de landen , aan die Rivieren uitwate-

rende , bezwaaren , en de lucht met waterige

dampen vervullen moet.,

I. Het Cuïenhorgfche hroek en denabuurige

laage ftreeken , die federt de oude verhoogingen

van den Diefdyk^ des winters onder water (taan,

dienen flechts tot gebruik ; maar worden door geen

noemenswaardig getal menfchen bewoond : welker

wooningen doorgaans kvoel- vry zyn ingericht,

In de ftad Culenhorg is de grond der oude ftad

vry hooger, dan in de nieuwe ftad : buiten wa-

tervloed is 'er geen merkelyk onderfcheid tusfen

de in - en opgezetenen , met betrekking tot de

Ziekten ; — maar na watervloeden op inbraken

volgende , waarby de wooningen in het veld ^

of ook in de laagere deelen der ftad , niet vry

blyven, ontftaan 'er fomtyds Rot -ziekten, wel-

ke men eerder en meerder in de laage buiten-

ftreeken en in de nieuwe ftad , als wel in de ou-

de ftad te duchten heeft.. — Om het kwel-

water uit het Cuïenhorgfche hroek 2 voet hoog

op te maaien , moeten 'er in het voorjaar 4 ag-

ter en 3 voor -molens eenige weeken in 't tou\^'

zyn^ ~
2. I0
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2. In de Landen van Vianen en boven de

Souwe worde het meeste kwel- water gevonden,

voornamentlyk des winters , wanneer de Leek
^eer hoog is en lang bezet blyfe ; doch in 't land

van Arkei 9 beneden den Souwendyk , weet men
daar 200 veel niet van ; wordende dit water tus-

fen- kwel -dammen opgehouden , tot een zekere

tyd in het voorjaar , wanneer het zelve in 't veld

gelaaten wordt.

3. In *t jiiar 1770. is het ganfche land van

den AlblasserWAARD onder water geweest

,

door het hoog opzwellen van de Rivier de Leek ^

waar door de boezem zich niet konde ontlasten ,

en de kwellen zoo veel meer water gaven , dan

by eene laage rivier ; waar door al het gemeene
land onder water ftond , zoo dat naauwlyks de

wegen of kadyken te gebruiken waren , en daar-

om op verfcheiden' laage plaatfen moesten worden
opgehoogd. — De meeste kwellen worden ge-

vonden boven den Hazen of Souwendyk , langs

den Lekkendyk doorgaans , en op fommige plaat-

fen by de andere dyken , daar men geheele v/ie-

len vindt, en hier endaar één binnen in de waart

op fommige flooten. Men befpeurde toen ook
meer ziekten (§. LXVII.) dan naar gewoonte.

§. CVL In de Krimpener - waard is het

kwel 'Water 9 voormmenüyk langs den Lekken*

dyk , inzonderheid omtrent Lopk en Bergam*
iagt zeer veel

V 2 I. Oav
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I. Omtrent de overige landen , die op dé
Rivieren , welke tot deeze verdeeling behooren

,

moeijelyk uitwateren , zyn die van Oudewater ^

welke , vooral wanneer de wind in het voorjaar

niet veel oost waait , bezwaarlyk droog te maaien

zyn. — Meest alle Polders , die op den Ts/el

loozen , maaien 2 hoog , ieder molen tusfen de

4^5 voeten gereekend. Die Polders , welke

op den Linfchoot en op den Rhyn loozen , maa-

ien enkeld , en deeze kunnen altoos , wind zyn-

de, maaien; daar de anderen , als hun boezem,

dien zy hebben , vol is , moeten ftil ftaan , tot

3at den Tsfel weder afloopt : en dit is ook de

rede , dat deeze laage landen des winters onder

water , ten minfl:en gelyks het water ftaan , de

uiterwaarden alleen boven blyvende.

ü. De LopiKKER- WAARD wordt van deeze

Landen geacht de hoogfte te zyn , en eene van

de laagfte Polders is Willeskoop tusfen Montfoon

en Oudewater ; en wel zoo , dat de bodem van

den Tsfel wel i| voet hooger is , dan het land

binnensdyks enz. '

3. Onder de Landen van Arkel vindt meni

doorgaans langs de dyken in alle de diftrièleii

het hoogfte land : by de uitwateringen het laag-

fte. De Polder Nkuwland watert door de hoog-

fte landen , 2 hoog opgemaalen uit. De uitwa-

teringen hangen hier mede van den ftaat der ri-

vieren af. Het laage hinncland ftaat gemeen-
lyk
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lyk des winters meer of min onder water , naar

maate het regenachtig weder , of het buitenwa-

ter ^ in de rivieren lang agter den anderen hoog

is ; en dus de eene wintertyd meer dan de ande-

re : de diepte daar van is derhalven niet te be-

paalen.

§. CVIL In Zuid-Holland is Schie-

Delf- en Rhynland zeer met water bezwaard.

1. Wanneer Delfland in het voorjaar droog

gemaalen is, geeft het een zeer onaangenaamen

reuk van zich , meest te Maasfluis en by de

uitwaterende Huizen, door de zakking van het

water derwaards heen ; welke flank uit de ver-

rotte planten of den medegevoerden droes enz.

denkelyk veroorzaakt wordt, en tot de overi-

ge uitwaterende landen kan toepasfelyk gemaakt

worden. —
2. Rhynland kan door het verwyderen der

Zeegaten, en het gebrek van zoodanige winden,

welken het Ye laag maaken , minder in het laat-

fte uitwatereh.

a. ) In Rhyn en Delfland bezwaart de wa-
terftaat des winters in weerwil der molens. In

het oppergedeelte des lands , hoewel hooger dan
beneden , bezwaard de overftrooming en de toe-

vloed van boven.

Ys ^0 De
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h> ) De tegenwoordige Boezem Vfin Rhyn-
ïand , die in het jaar 1531. maar uit 9400 mor-
gen beftond, is nu 2 5C00 morgen groot. De
Landen op 'Rhynland uitmalende li^oqoo, waar^

van 'er yj of loooo morgen vQOr iloot^n_geree-r

kend worden. Ooste en Noordooste winden
houden het buiten - water dagen ja weeken op,*

De meest heerfchende winden, die voo^ Rhyn-
land goed zyn , zyn voor Delf- en Schieland

nadeelig. Tusfchen de jaaren 1531 tot 1740.

zyn meer dan laooó morgen van de oevers van

de Haarlemmer -meer verzwolgen. Sedert dien

tyd heeft men verfcheiden uitgeveende plasfea

drooggemaalen , welker polder - water wederom
op den gemelden boezem uirgemaalen wordende

,

deszelfs hoogte van tyd tot tyd heeft doen ver-

meerderen ; terwyl de landen daarentegen door

de natuurlyke beklinking en het bemaalen van de-

zelve met molens , fteeds laager worden. Dit

moet men dan als een tweeledig gebrek aanmer-

ken , het welk den boezem zo wel daadelyk , als

betrekkelyk tot de polder-landen, heeft doen ver*'

hoogen ; en waar door derhalven de laage onbe-^

polderde landen jaarlyks langen tyd dras liggen ;

en de bepolderde landen , in 't uitmaalen van haar

water, belemmering, en by toevallige opzetting

van wind , ook aan fteden en woningen , groot na-

deel lyden ; waarby men als eene tweede oorzaak

voegen kan de toeneemende hoogte van den Rhyn-^

landfchen boezem. Dit alles wordt veroorzaake

door
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door de gebrekkige uitloozing op het Ye , alwaar

de gemiddelde ebbe niet laager vallende dan het

hooge binnenwater binnenslands , en dus by ge-

brek van gunftige , en dat wel ftyve winden ,

fomtyds weeken agter een , geen fluisgang is ; of

althans ongenoegzaam , om het aankomende re-

gen- of fneeuw - water uit te laaten , en den ver-

hoogden winter - boezem op behoorlyke laagte

te brengen en te houden. — Eindelyk gaan

de gewoone vloeden 2 voet boven de hoogde

landeryen , en by fterke winden en fpringtyden

tot II en 12 voeten boven het yimfterdamfche

Pyl. Des geene landeryen van het Faderland

met meer water bezwaard zyn , en het water

door haare losfere zamenftelling nader by de op-

pervlakte des aardryks hebben kunnen , zelfs in

de ongunftigfte gelegenheid , dan even deeze.

3. Amjielland is mede in deeze gebrekkige

uitwatering begreepen. Deszelfs gelegenheid

is boven by den Aart der gronden (§. XCVII.)
reeds gezien.

§. CVIII. NooRD-HoLLAND is door

zyne laagere ligging aan de Zuider - zee , en
voornamenclyk aan zyne zuidzyde , alwaar het

op het Ye uitwateren moet enz. ook al zeer met
water bezwaard ; doch met onderfcheid : Alk"
maar ligt laager dan Edam , dus ftaat daar het

meeste water : veel wordt door Edam geloost

,

het geen niet kan gefchieden , ten zy de zee-
fluis, die hier dikwyls geflooten is , in eene laa-

V 4 ge
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ge zee de loozing toelaat. Zoo is het ook te

Schaardam , Zaandam en Nauwerna gelegen,

Alkmaar nu loost het water door Schaardam
,

Edam\ Zaandam^ Nauwema en ^^ Zy^ ; en

wanneer zich hier die beietfelen opdoen , dan

moet de aftapping verhinderd worden , ten zy

het weder droog en warm zy ; 't geen in alle de

overige waterige landen van gelyke uitwerkingdT

is. Graft en de Ryp enz. het oude Land ge-

heeten , liggen het laagfte en lyden meest door

hec water ; doch men heeft *er molens. De
Heer Huigerwaard ligt ook zeer laag , en in den

zelven liggen fomtyds des winters eenige Polders

onder water : dit baart weinig ziekten , dewyl

'er de menfchen veel arbeiden. —- Door de

veelheid der molens (;3 ) , en dat het belet van

opperwater hier zo zeer niet fchaaden kan , heb-

ben deeze landen , in weerwil der opgenoemde
oorzaaken , een voorrecht boven de eerst -ge-

lioemden, dat zy het water gemakkelyk kwyt raa-

Jken. Den 23 en 24. September des jaars 1771.

maalde men met den Noordoosten wind uit 604
morgen lands , in de Purmer , binnen twee et;

maaien , 9 duimen waters , door behulp van 3

molens. -— Maar niet tegenftaande dit voor-

recht 5

(2) Volgens een berigt , my daar van toegekomen , be-

loopt het getal der molens in de Polders , maaiende op de

i^itwatering der iluizen, 247. waarvan 173 binnen- en 74
Iniiten- molens ; van welke de Beemjler 'er alleen 50 heefc

,

als 38 binnen en ia buiten. De Schermer 39, 13. De Heer
Huigerwaard 33, 19. De IVeide ïVormer 12, 6. De Purmev

é} 3. De Stermmeer 3,3. (feestmer-ml^^^ 23, 2,
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ïecht, is deeze zyde van Noord- Holland zoa

vogtig 5 door de uitwaasfemingen der Haarlem^

mer-meefy het Te , de Zuider- zee ^ der Meeren

en der Slooten , dat de kleederen dikwyls door een-

wandeling buiten de ftad gedaan , of fchoon hec

niet regent , vogtig , liever nat op het gevoel

zyn. Het is my gebeurt , fchryfc de Heer [ J.

F. Martinet] 5 dat ik , by helder weder van

zee komende , mynen ftyven opftaanden hoed

geheel zag hangen , als of de regen hem hadde

nat gemaakt.

§. C I X. De meeste landen in de Provm-
Cte Friesland zyn zeer laag , vlak , water-

achtig ; en de waterleidingen lang en moeilyk

zynde , moeten om dezelfde reden , van het

algemeen zakken der landen en ryzen der zee ,

deeze landen zeer laag , en in den winter mee
water bezwaard zyn ; van welke fommigen als

dan geheel onder loopen , die weder door mid-

del van kleine wind- watermolens, en kleine dy-

ken en flooten , ten gebruike , moeten afgetapc

worden (^). Met dit onderfeheid
j, dat het

land

C fl ) [ Een naauwkeurig Berigt van den Waterftaat van
F.RIESLAND , is my gunstryk medegedeeld van den Wel
Edelen Geftrengén Heer' Capu Luit, Ingenieur Craajenhop ,

door het toezenden zyner Memorie op hooge order van de £d.
Mogende Heeren Staaten van Friesland daar van gemaakt;
dewelke ik in de Bylagen zoude kunnen mededeelcn , indien
ik niet vreesde, dat deeze nitwyding de. Verhandeling al ie

teel vergrooten zoude.]
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land omtrent H^rJkgen vry hoog is , nergens

ïnoerasfig of onderloopende , dan op die plaat-

ferr , waar uit de klei tot gebruik der Sceenbak-

keryen gegraaven is , het welk een aanzienlyk

veld uitmaakt; doch minder in aanmerking komt,
daar het water vroeg in het voorjaar door de flui-

zen aldaar wordt afgetapt , en veele plaatfen

,

zelfs dés winters , door watermolens worderi

boven water gehouden. Des die landen minder

van het water worden gekweld , dan de meeste

binnen • landen deezer Provincie. Waar door

men in het voorjaar fpoediger en overvloediger

gras heeft aan de Zeekusten , en de koornlanden

ruim zoo voordeelig ftaan als binnenslands ; en

in den zomer van het jaar 1771. het hooi ge-

makkelyk en droog gewonnen is , terwyl het op

veele plaatfen dier Provincie in het water dreef

en bedorf. Een genoegzaam bewys van den

vogtigen grond van het binnenfte deel der Pro-

vincie. De enkelvoudige befchouwing van de

jongfte kaarten doen genoegzaam zien , dat hier

dit land met veelerhande foorten van wateren

bezet is, waarvan de Meeren geen klein gedeel-

te uitmaaken (^). Aan de zuidzyde is het land

zeer

(O |[Voornamentlyk in deszelfs midden en van daar zuid-

waarts , alwaar de fteden Sneek, Tlsn en Sloten gelegen zyn

:

terwyl tnen van het dorp Grouw in Yaarderadeel, 't geen ge-

noegzaam voor het middelfte dorp of vlek: gehouden wordt

,

zuid en westwaarts op de be^te kaarten lynen trekkende, het

watcrachtigde gedeelte deezer Frovinck zal ingefloten hebben;
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zeer laag ; boven Franehr is het hooger ; en

naar de kant van Drenthe hec hoogde enz.

Van Leeuwaarden af, tot even buiten Gronin-

gen , ftaan deeze landen des winters onder wa-

ter ; en door de lange waterleidingen en groote

uitgebreidheid kan de afcapping niet zeer fpoe-

dig gefchieden , al zyn deeze landen met geen

opperwater, zoo als éïQ van Zi/iD * Holland ,

bezwaard. —

-

en men zich over de menigte Meeren , Poelen en Vaarten ,

met recht verwonderen moet.] Knoop meld 'er van, dat
éQQZQ Provincie zoodaanig met flroomen, vaarten, gragten ea
llooten doorfneeden is , dat 'er misfchien geen Land meer in

de Weereldi?, dat water en fcheepryker is dan deeze Frovin-^

cie, l. c. pag. 105. De Meeren bedraagen over de 20. ibidem,

pag. 107 fe'q. t^^ wanneer men hier by, volgens een nader
berigt, den aart of hoedanigheid van den grond in acht neemt,
die in het midden der Provincie veelal veen- of mperachtig.

is , met een weinig klei en zand gemengd: en in Haskerlandy

l)o7iiawerflal en Gaasterland over het algemeen genomen meer
zandachtig is ; en men weinig vette en vaste klei -gronden
hier vindt : terwyl de beddingen der wateren veelal moer-
achtig zyn , fchoon ook op fommige plaatfen, (voornament-
lyk langs en op den zoogenaaniden Koningsweg}, zand- en
ileenachtig. Friesland dus vlak en Jaag zynde , ftaat

voor een groot gedeelte voor alle winden open , en het heefc
geene oude natuurlyk aldaar gegroeide bosfchen of bergen.

In de Grietenyen van Haskerland , Dojiicnuerjial en Gaasterland ^

hQQh men echter eenige (fchoon geringere als in het zuid
en oostelyk gedeelte deezer Provincie} aangelegde Planragien;

waar uit men ligtclyk kan opmaaken , dat JFriesland
,

niet minder dan Holland , in de wisfelvalligheden van de
lu.chtsgeftcldheid dcelen moet .* en de bevinding leert , dat de
zoodaniae ziekten , welke uit eene fcorkitigne kwaadfappig-
lieip ontdaan , in deeze ftrceken de i^e.i]rte<ïn^e zyn. ]

S- ex.
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§. CX. De laage landen onder Gronin-
(SEN ftaan doorgaans van het begin van Novem-
ber , of fomtyds nog vroeger , tor aan April

,

ook wel laater , onder. Dat veel afiiangt van

de menigte van den gevallen regen ^ doch voorna-

mentlyk van de weste winden , die den afloop

van hec water beletten ; en de ooste winden

,

die het fpoediger ontlasten, Terwyl men op
zeer veele plaatfen de opdrooging als aan bet-

geval overlaat. Want op weinige plaatfen heeft

men tot de ontlasting gemeenfchappen en goede

molens ; maaiende doorgaans ieder Landman
voor zich zelven met flegt gereedfchap maar toe

ü voeten. Men heeft molens tot 3 en een half,

het geen men meent het uiterfte te zyn. —
Drenthe is heden ook meer dan voorheen met
water bezwaard (^).

§. CXI. De laage moerige Landen naby

Campen 5 Zwolle , Hasselt , en de weinige

elders in de Provincie van Overyssel gelegen

,

zyn by natte zomers zeer vogtig , en ftaan in

het voorjaar en najaar en des winters lang onder

water. — Als mede de omliggende Groenlan-

den en de buitendykfche aan den Zeekant, ftaan

by

(c) [^Men Icsn 'er een duidelyk begrip van krygen uit ge-

lyke Memorie als die van Frieskind ^ en door dezelfde hand
opgenoinen , en insgelyks my to?f;ekomen ; dewelke ik me*
ti; o.m df reden zoq even geaoeind te rug boude. J
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by hoog water jaarlyks lang onder ; doch dit ié

maar een kleine ftreek , en heeft alleen des voor

en najaars en in den winter plaats.

§. CXII. Coeverden ligt ten opzichte vanf

de omliggende landen laag , als in een kom ; dus

al het water van de Environs en moerasfen daar

heenen trekt ; welke niet dan door eene opening

naar de groote Vecht kunnende ontlasten , by

nattere faifoenen deeze Vesting veel ongemaks

toebrengt. — De Boertanger Moerasfen zyn

fompig en met waterachtige plasfen , doorgaans

vogtig 5 en op de meeste plaatfen in het geheel

niet, dan by drooge zomers, tepasfeeren; zon-

der dat men echter te Coeverden daar van eeni-

ge nadeelige dampen , 't zy van nevels of zwa-

velachtige uitwaasfemingen des zomers gewaar

wordt ; dan alleen de veenrook in de maanden

Mei of Juny , wanneer de Boekwyt- landen ge-

brand worden , die de lucht ongemeen kunnen

befmetten , doende ook fomtyds nadeel aan de

Bloeifels der boomen , enz. — De Echter'

Veenen ^ óie zich n2L^v Hasfelt uitftrekken, zyn
niet zoo fompig als de Munfïerfche , doch an-

ders van dezelfde natuur en gefteldheid. —

-

Zeldzaam is het , dat zelfs , wel in het zomer -

faizoen , te Coeverden , wanneer de wind in he&

zuiden is , alles , zelfs de vertrekken die geflo-

ten zyn , zoo vochtig zyn , dat 'er in de droog-

de gebouwen het water van de muuren en be-

hang-
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hangfels afloopt , en dat zelfs op geverwd hout
en yzerwerken , als affuiten enz. — zeer fyne

^Arogtdriippels , by wyze als een ftofregen , daar
op gezien worden ; welke vogtigheid , de wind
in het noorden of oosten waaijende , in den tyd
van 2 a 3 uuren geheel weg , en niet meer te

vinden is.

§. CXI II Behalven het lang onder wa-
ter ftaan van veelen deezer landen in den win*

ter , en by moeilyke ontlasting door Sluizen
,

Watermolens , enz. worden dezelve boven-
dien nog door geweldige overftroomingen dik-

wyls bezwaard ( §. XXIII.) , wanneer de Ri-

vieren , het zy door overtollig bovenwater , of
door te rug gehoudene Zeewinden of Ysdammen
of zamenwerkende , over haar boorden of dykeit

vloeijen of doorbreeken ; waar door dit water in

groote Waarden , als die van den Tsfel , de
BeUme^ Maas en Waal ^ de 1 ielerwaard y de
Lopiker- Alblasfer- en Crimpener- waarden, na

dat dezelve groot zyn , en veele ongunftige oor-

zaaken zamen en mede werken , voor de warm-
te van den zomer en lente niet kunnende ontlast

worden ; niettegenflaande de beweeging van de

winden op deszelfs oppervlakte, door de opgee-

vende gronden , en de daarop fl:ervende en rot-

tende planten enz. aan het bederven geraakt, de

hicht befmet , en veele nadeelige uitwerkingen

veroorzaakt : doorgaans aanleiding tot epidemique

Ziek-
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Ziektens geeft , welke veekyds van eenen rot*

ligen aart zyn. ~ Dit ondervond Cuilenburg

in het jaar 1741 (^), en meerraaalen by over-

llroomingen. De Rotkoortfen te Maurik (0) ,

de tusfenpoozende van de Betuwe (§. LVIII.)

en de Rotkoortfen te Buuren (§. LXV. i.) Die

van het land van Arkel van dit jaar (§. CXVI.)
worden aan die oorzaaken (§.CIV. 7. i^.)' toege-

fchreeven. In het land van Altena klaagt

men thans meer van Rotkoortfen , door het wer-

ken van den Overlaat te Baardvoyk (§.. CIV".

4. ö. ) dan voorheen. — Van gelyken heeft

dit zelve in veele laage landen , by dezelfde ge-

legenheden plaats ; want daar deeze in den win-

ter niet dan vogtige uitwaasfemingen opgaaven

,

zoo worden die nu , door de vermeerderde aan-

komende en coeneemende warmte (§» XLV. ),
van èenen anderen aart ; wyl deeze lucht op dit

bovenkomende gras enz. zyne broeijende kracht

te werk fielt , waar door dezelfde gewrogten van
rotting 5 ftank en befmetting plaats hebben. Dit
gevoelt zelfs Maasjhis , van de zakking van het

water derwaarts heen geloost wordende ; en zulks

zal by opmerkende Geneesheeren op meer plaat-

fen blyken. Voornamentlyk op veelen der gee-

nen

( d) Kloekhoff Hijloria Fehris Epidemiccs CulcrMrgsnfium 5
Ann. 1741.

(e) Verhandeling van de kwaadaartigs RotköQrts ie Maü.Rïjs:
enz. door J. M, de Man , enz.
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üen die boven (§• XCIV , CI-CIV.) m\^^
weezen zyn. Dit zelve zag men gebeuren té

V Hertogenbofch en Breda , wanneer naa deiï

laaiften oorlog ^ de onder water gezette landen

\\rerden afgetapt; het geen de ziekten dermaaten

vermenigvuldigde ^ dat de Staten Generaal hier

van verwittigd , order gaven om de Inondatie

op den vorigen voet te brengen , en de aftapping

toe den winter uit te (tellen (ƒ). Te Ziitphen

wist men buiten deeze medewerkende oorzaaken

( §. LXL 4.) van geene epidemque ziekten. —
De Rotkoortfen te Coeverden acht men uit dé

ligging (§. LXXXVI.) , en betrekking tot de

inoerasfen , tot dezelve te ontftaan. —
COROLLARIA.

Üit deeze opgaavè ïs af te neemen

:

I. Dat de Landen van den Helius m
haaren boezem niet onder de vogtigfte van het

Vaderland kunnen gereekend worden , naardien

zy door den hoogen val van water , uit de dage-

lykfche ebbe en vloed ontftaande , geraakkelyker

het binnenwater ontlasten kunnen; wanneer die,

behalven de Eilanden van Voorne en Putten ,

tot de Provincie van Holland behoorende,

me&

(ƒ) Pringle Malad, V- 95- vergel. met p. 154. en met de.

Heer de Man Ferbandding van de Zieken te Maufik, pag. 94.'
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faêt geen oppetwater bezwaard zyn ; in tegen-

deel door haare groöte en breede rivieren , de

dagelykfche beweeging van het water , en de

werkitig der winden op dezelven ( §. XXXV. 3.

b , 6.) in geduurige beweeging gehouden , eil

voor ftil ftaan bewaard worden;

li. Dat alle die Lïlnden , welke aan de bo-

ven rivieren aicwateren , voor hec meerendeel

des winters , doör hoog boven en binnen - lands

hemel- en kwelwater^ Tsdammen ^ Overftroo*

mn^en enz niet zelden langer en veel meer dan

Öe voorige bezwaard blyven.

III. Dat alle die landen , welke aan de Zui-

éer zee gelegen zyn , offchoon van het evenge-

noemde gebrek bevryd , zoo door derzelver uit-

gebreidheid als toeneemende hoogte én mindere

ventilatie \x\t den geringeren val van water, door-

gaans van eene vogtige lucht omringd worden.

IV. Dat Friesland en een gedeelte va&

Groningen, door hunne laage ligging, lange wa;-

terleidingen enz. zeer met wacer bezwaard zyn.

V. Dat derhalven veele deezer opgenoem-
de landen ( §. XCIV CV.), het water niet al-

leen naby de oppervlakte van het aardryk heb-

ben ; maar ook het zelve lang op hunne opper-

vlakte behouden. Des de al te groote over-

vloed al verminderd zynde , de vogtige uit-

waasfemingen , ook met naadeeiige dampen der

XrilL DmL X mn-

V
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veen- en moer- gronden bezwangerd , de luche «
een groot gedeelte van het jaar , blyven vervul-

len ; wanneer die by den avond of nacht enz^

( §. XXXV. 5. ) , verhinderd worden op te

klimmen,

VI. Dat uit deeze landsgeftekenisfe volgt ,

dat alle die huizen' j welken in deeze laage land-

ftreeken gebouwd zyn , en niet van behoorlyke

grondflagen , met bekwaame betraste muuren

,

en boven den pyl van het water uitfteekende y

zyn bezorgd , by vogtige faifoenen néït , koud

en vogtig zyn moeten ; en dienvolgens zeer

gefchikt , om de ongevoelige uitwaasferaing te

ftremmen ; en ziekten , uit belette doorwaasfe-

ming ontftaande ^ voorttebrengen : 't geen voor-

namentlyk in Noord - Hol/anti ph^ts moet heb-

ben , alwaar de meesten van hout zyn.

VIL Dat niet alleen deeze vogtige hut*

zen , maar ook de kelders in dezelve zoo wel y

als de onderhuizen van die der vermogenden ,

voor de dienstboden enz. en de kelders voor den

geringen ter wooningen , jJaappJaatfen en verblyf

gefchikt , die zelfde oorzaaken begunftigen i

vooral , wanneer dezelve in (leden , die door

het opzetten van hoog boezem - water
,
gebrek-

kige doortogt 5 en moeilyke ontlasting ; ofte aan

gragten , met allen deezen overvloed bezwaard ,

gebouwd zyn^ — Hoe veele fleden der ]Se-

derlanden , en kelders in dezelve aan gragten

,

e^
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ën van dezelve verwyderd , hebben in den win-

ter dit ongemak niet ?

VIII. Dat boven dien de gewoonte van

de hedjieden, boven groote-r of kleiner kelders

in burger- ^n boeren- huizen ^ enz. de boven-

genoemde oorzaaken (2. 3,) nood^vendig ver*

meerderen moet. ' Dit is den geenen , die,

amptshalven ^ in zulke jlaapplaatfen zieken be^

zoeken , overbekend : als in welke by aau"

houdend vogtig weder ^ het water niet zelden ,

ten nadeel van de daar omliggende zieken, langs

de wanden nederloopt. —r- Deeze gewoonte is

wel van den Voorvaderen afkoraftig ; doch het

fchynt , dat dit gebruik aan hun niet zoo veel

fchaadde , die harder en fterker van lichaamen

waren , gezonder voedzels gebruikten , meerder
beweeging hadden , en den grond toen in even-

redigheid zoo laag niet was als heden.

§. C X I V. De Ziehen , welke uit deeze

Vogtige en bezwangerde landsgefteltenisfe voort-

komen 5 zyn boven by de uitwerkfelen esener

vogtige lucht (§. XL. enz.) , en by de Veen-
gronden (§. XCiV.) opgenoemd. — Het
mangelt aan geene verdere bewyzen , welke het

onderfcheid der ziekten , naar den hoogeren of
laageren , droogcrm of vogtigeren grond , op-

geeven.

I

X :i ^ I. D0
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I. De Scorhut wordt in Staats- VlaaN"-

DEREN meest gehouden voor toevallen van een

MorhiS miicojus ; insgelyks de PhtMfis ex in-

temperie frigida. De losnia is 'er niet bekend.

Wormen ziet men 'er by vogtige luchtsgefteld-

heden nog al eens,

a. Phthifes pulmonaks zyn te Middelburg;

niet zeer,gemeen, doch zelden te geneezen.—
Nu en dan ziet men aldaar een' Hydrops ajcites\

meerder een' Anafarca. Doch menigvuldige!

Rheiimaüstni , Artritides en Podagra. — Die

voor het meerder deel aan de lucht en de openc

ligging van die Stad op een eiland , dat allerwe-

gen door de Noord • zee omringd , en tweemaal

daags mee eene zoo fterke Ventilatie bezogt

wordt , moeten toegefchreeven worden.

3. Te Zierikzee , alwaar die zelfde oorzaa-

ken plaats hebben , zyn de gemeenfte Morbi
chronici y inzonderheid by de Sexe Cblorofis ^

Leucoph/egmatia , Fluor albus^ Scorhutus ^ Ar-

thritis , Hydrops : doch deeze zyn ook meer in

de levenswyze , beneden te noemen , dan in

den grond te zoeken. De Phthifis catarrhalis

en abdominalis zyn niet zoo gemeen , dat men
dezelve voor Land -ziekten kan achten, komen-

de nu en dan maar by enkelden voor.

4. De Teeringen zyn ook zéér zeldzaam

in het Eilandvan OvERf jlacque; van ge-

lyken
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lyken de Waterzugt ; en de Scorhut kan 'er de

Land - ziekte niet genaamd worden , als in ftil-

zittenden , enz.

§. CXV. De Ziekten, tot deeze afdee-

ling van de landen aan de uitvoaterende Rivieren

medegedeeld , zyn als volgt

:

1. De Scoriut wordt gezegd de Landziek-

te te zyn te Geerttuidenhrg. De Hoofdziekte

in de Langeflraat : en het geheele jaar door in

het Land van Heusderi en Altena , benevens

Waterzugt en ook Teering; als mede by de kin-

deren Sprouw en ook Engelfche ziekten , harde

buiken en benauwde hoesten gezien te worden

;

waarvan de rede boven (§. CIV. 4.) genoemd,

niet duister is.

2. De Waterzugt en Teering vindt men te

Nymegen alleen hier en daar , en zeldzamer dan

elders. Doch in het laage van de ftad naby>de

Rivier (§, CIV. 7. a^byC.^y Scorbiit en fe-

reu/c zinkingen , als verkoudheden , Rheiima*

tismi , Odontalgi^ catarrhaks enz.

3. In het Land van Maas en Waal,
neemen de meeste ziekten van eene belette uit-

waasfeming haaren oorfprong, als Rheimatismi

^

fereufe Zinkingen , Scorbut , Tiijjes , OdontaU
gi£ 5 Cephalalgi<£ , Cardialgia enz. catarrhaks

enz. Waar mede

X .q
' 4. Het
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4. Het berigt van de Grave overeenfterat

Men melde van hier , wel zelden Morbi mucofs

en verminofi te zien ; doch federt eenige jaaren

was de Hydrops ovarii by Vrouwen , die het ge^

volg is van een enge of waterborst by Mannen ,

gemeener : ook had men meer Zenuw - ziekten ^

die deezen naam waarlyk verdienen , en zicl^

met fpanningen der hoofdvliezen , ruizingen der

ooren, verduistering des gezigts , onaangenaam

gevoel , en beweeging van de ledemaaten ver-

toonen ; maar vooral met benauwdheid omtrent

den hartkuil , en neerflagtigheid van geest ,
ge-

paart gaan ; dewelke , zo zy geen gevolgen van

Wormen inwendig huisvestende zyn, gelyk in 't

berigt van Ziitphen (5.) gemeld worde ^ en die

ijl alle laage waterachtige landen worden gevon-

den ;• ten minden gevolgen zyn van de Êelerte

doorwaasfeming en Catarrheuje- fiuxien boven

öb^ Van Zutphen vermeldt men onder dceze

Clasfe van ziekten , Zenuwziekten , door Wor-
men veroorzaakt , of door andere oorzaaken

voortgebragt ; alle te lang om hier te melden

:

onder de Morhi chmiici , zeer veel Phthifici ,

yljïhmanci ^ Hydropici peBoris\, met objkuSïm
in de ingewanden van den buik laboreerende ;

Hydropici met.een ajcites of een tympanites of

ünafarca. Scorhiitici , waar onder al eenigen

Z^QX erg, — Febres verminofs in kinderen ,

met
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met en zonder zwaaren hoest ; waar van boven

(^§ LXL 2.) reeds omftandig verflag gedaan is.

6. Onder de Morèi chronki zyn in Over-
YSSEL bloedfpuwingen en Teeringen , Phthtfes

fulmonales S empyemata zeer gemeen : en geen

ivonder , daar men hier zo ligt en zo veel aan

hoesten , Rheumatismi ^ die op de borst vallen
,

en Pleuris onderhevig is ; welke meest te Canu
pn , Zwolle en VoUenheven , in dat Drostampp

en in de anderen naby de Zuider- zee gelegene

plaatfen ; doch minder door de geheele Provin-

cie gevonden worden. Te Campe?i vvorden de

pjeeste hutzen gezegd vogtig te zyn , alwaar ook
veelen met Macula fcorbutics pronken. -.

Dezelfde ziekten , zoo even genoemd , worden
te Campen , Zwolle , en in verder aan zee ge-

legene plaatfen , veroorzaakt door de luchcsge-

fteldheid in het voor en najaar , en van het wa-

ter op die plaatfen (§. CIV. ii.) , terwyl de

Pyp te gelyk mede den Landlieden veel aan

deeze ziekten doet onderhevig zyn. - Be-
vvyzen , :^o men meent , dat de levenswys ,

hier niet zoo .zeer als de lucht , oorzaak dier

ziekten zy.

§. CXVI. Het overige van Zuid- en
Noord- Holland levert geen minder veel-

heid van ziekten, uit een kouden vogtigen grond
en opene lucht ontftaande , dan die^'van de utt-

waterende Rivieren , op.

X 4 I. De
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1. De Kies- en Tand-pynen gevoelt men
allerwegen te Oudewater enz. by de genoemde
Zinkings kwaaien , alwaar de landen des wipters;

geinundeerc zyn.

2. Scorhut , Waterzugt, Slymziekten, ver-

koude Maagen enz. zyn de gemeene klagten der

Zieken te Rotterdam : terwyl de Stuipen een

voornaam getal op de Dood- lyst bedraagen ; en

de Teeringen (§. LXfX. 4.) beftendig, federt

de gemeen gemaakte lysten van 1771. ongeveer

het vierde gedeelte onder de Overleedenen uitr

maaken.

3. Te M^asfluis verliezen van gelyken

veele Vrouwen vroeg haare tanden , en zyn ge-

kweld met de Scheurbuik. De Waterzugt telt

men hier mede onder de Moibi chronicu

4. Welke Ziekten van dit foort men in

^sHage vindt , is af te neemen uit de fterf- lys-

fen in de Btbliotheque des Sciences & des heaux

Arts (?), en de boven aangehaalde Verzame-

ling van naatmkeurige Lysten enz. uit dezelve

getrokken ; waar uit blykt , dat , behalven de

veele dooden aan Teeringen , Long - en Borst -

ziekten, in ip jaaren tyds, van het opgegeeven

getal overleedenen , 'er 11 01 aan de Waterzugt,

en 6448 aan Stuipen geftorven zyn. Welke ,

' (g) Zie B'^jlags ^ letter U.
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met de bovengemelde , meer dan de helft op
deeze lysten beflaan.

5. De voornaamfle ^lorbi chronid te ILr^A

Sen 'i
worden berigt Scorbuttis & Paraiyfès tQ

zyn ; fpruicende uit eene Apoplexie , die ledere

eenige jaaren hier meer voorvallen dan voorheen.

Tluor albus , en mè^r en meer de Ch/orofis ;

maar weinig ü/cera maligna , aan de beenen.

Geduurende den tyd, dat ik aldaar geftudeerd,

en het Colle2;ium cafuak van wyleii den Hoog-
leeraar Winter heb bygewoond , heb ik al?

daar dezelfde Morbi chronici gezien , welken

van andere plaacfen uit opvulling der vaten wor-

den opgegeeven. Een zeer klein getal Poda^
gristen zouden , volgens een kundig Berigter

,

fen mogelyk geen vier , in deeze Stad gevonden

worden : te Haarlem in tegendeel zeer veelen.

6. De TJnhifes ahdominaïes of catarrhaks

heerfchen veel in Rhynland ; zoo dat geduu-

rende 6 jaaren , zelfs te Warmond , de meeste

menfchen daar aan geftorven zyn. De Wormen
zyn doorgaans allen boeren kinderen gemeen*

7. Onder de ooscelyke dorpen van de Haar-

lemmer - meer is de Scorbnt byna algemeen on-

der de menfchen. In welke binnen weinig jaaren

verfchciden , zoo Mannen als Vrouwen , aan de
Kanker geftorvcn zyn^ — Beroertens zyn 'er

pok vry algemeen ; waar van men verfcheidene

X 5 YOQf';



330 P'an de Ziekten , vsèlkcn uit de Natiiurlyl'C

voorbeelden in weinig jaaren gezien heeft. Da
J)efe&us menflruoriim van gelyken. — De
Waterzugt is 'er zeer algemeen , doordien de

lucht ongemeen vogtig is. Veeien , zoo Mjin-

ïien als Vrouwen , zyn aan kramp - pynen in de

maag onderhevig : byna niemand , het zy van

buiten ingekomen , het zy inboorling , is hier

vry van. Zeer veele Vrouwen zyn hier gekweld

met dikke beenen. —
8. 7.t^x frequent zyn in Amstellanb

alle die Ziekten , welke uit opvulling der vaten

en ingewanden (§ XCIV.) hunnen oorrpronk

hebben: waar by de Marannus infantum^ Ra-
chttis enz. te recht gevoegd worden.

9. Die van Gooiland zyn by den aart det

gronden ( §. XCVI. ) mede opgenoemd,

ïo. Eigenaartig fchryft men van Zaandam:

5, De gewoone Ziekten zyn veele Morbi cfiro-

mei 5 als Scorbutus , üfflru&iones vifcerum ,

Hernia , Dolor ventricuU , Pasfw hyfhrica S
Debilitas fibrarum. De min gewoone Ziekten

zyn Morbi acutisftmu — Hoe veel denkt

men dat 'er de luchtsgefteldheid en levenswyze

toe doen ? Ons land is laag en rondsom in het

water gelegen : waar door wy hier eene vog-

tige en ligte lucht hebben. Eene ligte lucht

drukt de longen niet genoeg , maakt de vogten

ém ea fcherp , en de v^ten (lap : waar door de

ScQt'
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Scoïhutus hier alzoo gemeen is , en waar door

hier omftreeks zoo veele Morhi chronki oncftaan.

3En de rede \ waarom alhier de Morbi acutisfimi

min gewoon zyn , is , dat de inwoonders mee
flappe vezelen voorzien zyn ; en 'er derhalven

ook minder wryving van de bloedbolletjes op de

vaten gefchiedt : het welk alles in tegendeel in

Morbis aciitisfmis moet plaats hebben.

"

1 1 Van de Alkmaarders berigt men , dat

het grootfte gedeelte het hoofdhair zagt en zeld-

zaam wit heeft ; de huid zagt is ; en het geftel

vadziger , dan de inwoonders van Gelderland
zyn ; zynde ligt tot zweeten overhellende , en
weinig onzigtbaar aitwaasfemende. De bloedry-

ken zouden meest eenige bleeke trekken onder

de oogen hebben. — By uitftek regeeren de
volgende Ziekten van dit foort : als Hydrops

,

Zinkingen , Scorhutus ^ Febres intermittentes ;

een Borst , vervuld met eene taaije flymftof

,

waar van men de weerga zelden vindt ; veele

Vkera in de beenen ; en na eene ziekte dikwerf

zugt : weinig ontfteekingen en ligt te geneezen,— De Hygrometers teekenen eene vogtige

lucht. - De naaste oorzaak van alles fchyne

eene vverkelooze veezel.

12. De Scorbtit kleeft allen den EdMime.-
1'en aan ; de Waterzugt wordt mede gedeeltelyl^

zoo wel als de Impedha pet/piratw aan de vog-;

tige lucht en zvvakheid dervacen toegefchreeven.

Ner-.
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•— Nergens vindt men meer dikke beenen dan
aldaar. — Van Beroerten heeft men verfchei-

dene voorbeelden. — En in i o jaaren tyds

waren 'er 4 aan de Kanker geftorven. — De
Deje&us menftruorum is zeer gemeen by de
Vrysters : ook fchynt het , dat de Mannen hier

meer breuken hebben , dan elders. — Dan ,

zoo veele llymziekten, als 'er ook mogten gevon-

den worden , zoo. weinige Teeringen zouden 'er

zyn ; over welk gering getal men zich dikwyls

verwonderd had. Waar van de oorzaak fchynt

te moeten gezocht worden in de nadeelige ver-

mogens , welke hier de maag en darmen voor-

namenclyk aantasten ; waar door de mindere op

andere deelen geringer vat hebben : gelyk Hip-
pocRATEs dit , in een ander opzicht, aller-

duidelykst geleerd heefc. — Dyfenteria mw
cufds zyn om deeze rede niet ongemeen ; en de

Wormen met Elepfi£ fomtyds verzeld , komen
niet zelden voor : terwyl 'er weinig plaats voor

mflammatoire Ziekten , uit gebrek van genoeg-

zaam rood bloed , overfchiet ; waarom 'er ook

weinige ziekten van dit foort , en niet , dan iii

wellevenden en flerk arbeidenden , kunnen ont-

daan.

13. Te Hoorn hebben onder de Borstziek-

ten het Borst - water , of de Borst - waterzugt

,

de overhand ; en Phthifes , welke catarrhaks

genoemd worden. — Üok zyn 'er veele flym-

giekten , «ie verflapping en verzwakking der

vaste
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vaste deelen , en daar op volgende ophoöping

van vogten in die geenen , welke een zittend

leven leiden. Hier van daan , dat in de Vrou-

wen bedorven Eetlust , Maag - pynen , Witte

Vloed 5 Opftopping der Maanftonden , en alge-

meen zugtige en flymige gefteldheid , zoo dilc-

wyls worden waargenomen. Men vindt hier we-

'4er geen merkelyk onderfcheid omtrent de ziek-

ten deezer Stad , met die der omliggende Uree-

ken ; waar van de rede in de gelyke gefteldheid

van den grond en van de tocht geoordeeld wordt

gelegen te zyn.

14. Dezelfde Ziekten te Enkhuizen gelyfe

ftaande ; voegt men 'er by , da^t de Apopkxt^e ,

Paralyjh en 'Morbi convuljtvi in die Stad over

30 5 40 i 50 jaaren zeer zeldzaam plagten te

zyii ; en het hard riep , wanneer men in een

jaar eenen udpopïe&icus vernam ^ en in twee jaa-

ren tyds van eene Parafyjts te hooren , daar

thans alle die Ziekten de overhand hebben.

1 5. De Vrouwen te Marken zyn veel ge-

plaagd met Tandpyn en Scheurbuik ; waar door

zy meest in den bloei van haar leven tandeloos

worden. Ook zouden 'er veel voor- en najaars-

Koortfen , Borst - kwaaien en Teeringen plaa^

hébben.

S. CXVIL
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§. CXVII. Ten aanzien van de Morhi
chronici 'm Friesland, zoo worden

ï.. De Scorhnt üld^^r noodzaakelyk onder

de algemeene Ziel^ten geteld ; hoewel men niet

zeggen kan, dac dezelve hier doorgaans eeneii

hoogen trap bereikt ; waar van die geenen , diè

midden in dö Provincie woonen (§. CIX.),
even gelyk als die aan de Zee grenzen , aange-

daan worden.

2. Ex Fibrarum laxitate ^ ferofa ^ghti-
mfa coihirte : Leucophlegmatia , Chtorofis , en

fuKkeling aan de Maandftonden by veele Vrys-

ters : Cardialgia , Fasfwnes Hyfleric^ , ü^-
JlruSHönes vifcertim : ook Scirrhi S Scrophuls ;

mciar vooral die Kanker - gezwellen aan den bin-

nenkant der dyen 5 waar aan de Vrouwen , zoo

het fchynt , voornamentlyk onderheevig zyn %

ObflmÉiiones hepaiis ^ ISferus, Hydrops S tier-

ni^ , welke hier vry algemeen zyn.

3* JJgt-pyi^si^ s^* Rhemnatismus ziet men
ïiier nu en dan vry zwaar en langduurig : maar

onder de fleepende ongemakken komt mogelyk

niets boven de Borst - kwaaien in aanmerking^

hoedaanige Corrhyz.^^ Catarrhi^ Tujjh ^ Alih-

ma , Hamoptifis , Fhtkifis pulmonahs. Bloed-

fpuwingen zyn hier ganfch niet zeldzaam ; en

worden misfchien wat meer of fchielyker dan el-

ders van de Teering gevolgd. Men ziet ze dik-

wyls
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Wyls onder deeze Stadsgenooten , die meenig

een vroegtydig wegrukt. — Bejaarde Zeelie-

den zyn veel tyds aamborftig ; maar by andered

ontmoet men die ongemakken mede , die wel

eens in eene Hydrops pe&oris eindigen.

4. Onder de Kinderen harde en dikke bui-

ken met Wormen belaaden , Engelfche ziekte ^

Dauwworm en andere feljerpe uitflag , Water

-

kankers in den mond , Verzweeringen van het

tandvleefeh , en in Kinderen der Armen wel eens

de Water -kanker ex Sphaceh fcorbutico y met
bederf aan het kaakebeen enz. — Ook zyn
'er veelen aan Lies - en Water breuken onder-

hevig; en worden in het opwaflchen krom', bul-

tig en mank : het getal dier geenen , welke dus

gefteld zyn , is zélfs in Harlingen naar evenre-

digheid grooter , dan by de nabuuren.

.§. C XV 1 1 1. Onder de Ziekten van . G r o-
KiNGEN enz. worden ook geteld, in het alge-

meen , zeer veele Zinking -ziekten , Borst- of

Longe teeringen , met verkoudheden en zagte

hoesten beginnende ; ( de eigentlyke Phthïfes

catarrhaks ) ; Bloedfpuwingen , Jigtziektens em
Waterzugt ; by de Vrouwen fterke Vloeijingen

van beide foorcen. — Zeer veele Venusziekten

en Breuken : en de Wormen zyn 'er zoo alge-

meen, dat men naauwlyks eenige Zieken ontmoet
ef een Lyk opent , zonder wormen te vinden.

%. CXIX,
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S. CXIX. De Teeringachtige Èiekten ,^

Bloedfpuwingen en Rheumatistm , zyn thans

ineer irt Drenthe , dan wel in voorige tyden 2

veele Kinderen zyn ook met Wormen bezet. —

.

Om en in C o e v e 11 d e n hebben zwaare Ver-

koudheden en ook Zenuwziekten plaats ; doch

deeze niet algemeen. V^an Teering , Waterzugt

en naauvve keelen hoort men zeldzaam.

§ CXX. Langzaame belette doorzwelgin-

gen zyn in Overyssel, omtrent de piaaifers

naby de zee gelegen ^ zoo algemeen ^ dat men
berigt , van meeninge te zyn , dat de Heer van
Geüns niet wel onderrecht zoude zyn geweest^

wanneer zyn Ed. in zyne uitmuntende Verhan-

deling over deeze Ziekten , fchreef , dat dezel-

ve mifider in OvEKYSSELj dan te Groningen,
en wel elders plaats hadde. Men had reeds alle

de onderfcheide foorten met derzelver kentee-

kenen , zoo als die beroemde Geneesheer dia

opgeeft 9 waargenomen.* -— JHydrops peSforis

en abdommis, benevens de Anafacra, zyn hier

niet ongemeen : ook heeft men meer als eens

een Hydrops in de Ovaria der Vrouwen waar-

genomen ; en vondt in eene dier lyderesfen naa

den dood, een zoodanig ovarhim tot eene onge-

looflyke grootte , door taaije flym , olieachtig

vogt en water , in verfeheidene cellen vergaderd

,

opgezet. — Veele Zenuw - ziekten zyn ia

OvERYssEL onder Mannen en Vrouwen , voor-

na-
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iiamentlyk in de Steden : men vindt ze ook
nie^ zeldzaam ónder de boeren en boerinnen ten

platten lande. — Men heeft in Zwolle veêle

Vrouwen gezien , welke daar van aan allerlei

toevallen onderhevig waren , dan eens vallende

op dit , dan weder op een ander deel : maaken-

de de Spa/mt op de Longen eene belette adem-
haling tot ftikkens- toe ; in de zyde fteeken , als

of het een Pleuris was; in de maag Cardialgis

en geweldig braaken ; in de ingewanden Colyk ;

in de nieren zoo veel pyn als het hevigfte gra-

veel ; in de blaaö opftopping van het water ; in

de fpieren allerlei trekkingen en zwaare pynen.

Dan heeft men die lyder^ zien lachen , dan hoo-

ren fchreijen*: met een woord , zich in- en uit-

wendig in zoo veele gedaanten vertoonende , als

de vlugfte inbeelding zich daar van kan herinne-

ren. — Onder de uitwendige lichaams- gebre-

ken , zyn de Kankers hier veel ; de Breuken al

zoo gemeen als elders ; en men vindt kromme ^

gebochelde en mankgaande ook overal door dee-

ze Provincie.

§. CXXI. Tot de Morbi endemki van
OvE«YssEL , Gelderland en Friesland be-

hooren ook de Vaaren, Qüredines, Fatices^^

naar de meening van Henricüs a Bra (//),
teri

( 6 ) Conf. Epijiola H E N R I c I k B R A , Reipubliece Cmnpenfis
Medici , de morbo quodam in cognito ^ IVestpbalis , Geldris , Frifii's

quaH endctnio ; quem UU de Vaaren vocant , diverfis fyinptomatihiis

AriIL DeeL Y agror
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ten tyde van Petr. Forestus en J. Heurniü^
geen onberoemd Geneesheer te Campen^ aan de
JVestphaaknaars , de Gelderfchen en Friezen

alleen eigen : welke ziekte in zyn tyd in eenige

familien erfelyk was. Hy vergeleek deeze

met den Dracunculus der Arabieren, en ver-

deelde die in twee foorten. — De doorge-

leerde P. Forestus, toen reeds 50 jaaren

de Geneeskonst geoefFend hebbende , verklaar-

de nimmer die gezien te hebben CO? ^^ J-

Heurnius (^) was van gevoelen, dat deeze

ziekte min overeenkwam met den Dracunculus

;

naardien de Stichtenaars gelyke ziekte ondergin-

gen, welke zy fpringende Jigt noemden (/).

CüROL^

agros infejiante ; data anno 1594. 5?. Aprilis vet. flili apud
P. FoRESTüM , lib. XX. obf. XÜ. pag. 307. (zoo wel in de
editie van 1Ó23. als in die van 1654. ''^ ^^^ drukfout, ftaan-

de op deeze pag. lib. XIX obf. XXXVIII. ot' lib. XiX^
obf. XVIII.) vermits het lib. XXI. obf. XII. zyn moet.

(O Ibide^n , pag. 308.

(fe) Ibidem , pag 309.

(^/) De plaats, welke P. Forestus aan deeze waarnee-
jningen gegeeven heeft , wyst niet onduister aan , dat hy
deeze ziekte tot de lever- en milt-kwaaien gebragt bcbbe :

en dus tot die gebreken , welke tot de Scorhut betrekkelyk

zyn ;
gelykerwys men de geneezii)g in de ontlasting van de

fcherpe en bedorve gal gezogt heeft. De Heer f J. H^
Stol te], van deeze ziekte, onder de berigten van Over-
yssEL , met de aangehaalde plaats van P. Forestus , mel-

ding maakende , fchryft onder anderen : Ondertusfchen valt

•van deeze duister befchreeven en my onbekende ziekte niet

veel zekers te zeggen. Een myner Vrienden berigt my uit

Deventer , de Vaaren aldaar in den ergften graad gezien te

heblpen> zynde reeds met verfcheidene Uksratisn uitgebroo-



Gejleldhéïd van het Faderland voortvïoeïjen* 33^)

CO RO LL AR I A.

Üic deeze onderfcheidene berigten blykt daü

weder dtiidelyk :

I. Dat de Scorhutus geen gevolg is van de^

jbabyheid der Zee , of het noordelyker of zuide-

lyker bewoonen deezer landen ^ naardien dezel-

ve zoo meenigvuldig in de oostelykfte gedeelten

der-

ken , en doodJyk aan den lyder te zyn ; wiens kragtcn door
dezelve uitgeput waren. • Ik ken die ziekte niet , zy isf

zeer zeJdzaam. —— Eenige van onze Boeren piaaken nog
Vaaren -dranken , en deeze en geene bedient 'er zich van iii

iangduurige , en ik weet niet welke, fleepende ziekten
; ge-

lyk anderen by emmers vol van Jigt- dranken , die ook door
Boeren - Do^orj- by ons gekookt worden (*^. Ten einde die

Jluk meerder liciit byte zetten , Iaat ik liet berigt van Amers-^

foort y aangaande de fleepende Ziekten , het geen ik by de
'Ziekten uit misbruik der fpyzen , anderzints had behoorea
te plaatfen , hier in zyn geheel volgen. Het zelve luidt al-

dus : 5, Onder de fleepende ziekten hebben alhier de eerile

plaats zulke ^ die uit eene verOapte maag en kwaade fpys-
verteering voortkomen , Anorexia , Pfeudorexia, Cardialgia^^

(zoo meenigmaal dat klahgen over pyn voer het hart,)
Cachexia , en anderen meer ex iaxitate haar oorfprong hebben-
de. Waarby wel ras , immers als 't wat lang geduurd heeft ^
zich een' Lahes fcorlnitica voegt , welke zich al VCel onder de
Morhi chrovici fchynt te verbergen :jimmers is 't my [^fchreef
de Heer Bi^Rghüis] menigmaal gebeurd, zoo hier als te Bar-^

neveld^

(*) FoRÉSTus merkte,op de dranken, door it. è 3ra
by het gemeen in 'gebruik zynde , aan , en uit L^/tm-

Irici tere[hes, Extra&uni Efulce ^ Hellebori;t)ï wel uit

S'alvia ^ Ruta, Botanica ^c. bedaande , dat zy louter
empirifch waren', ^ fine ratÏQiie ^ methodo tam invsr.h

^uain ufw'pnta vUeiim'.''-^ -^v--r-;-
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derzelven , als in de zuidelykfte en noordelykfte

gevonden wordt. Weshalven deeze veelvuldi-

ge ziekte niet zoo zeer aan de Zee winden , als

wel aan den laagen , kouden, waterigen grond
,

door de koude en vogtige winden geholpen , de

uitwaasfeming belettende , in 't gemeen verflap-

ping der vezeldraaden , opvulling der vaten , en

bederf der vogten voortbrengende (§. XL, 2.

en §. XCIV. ) toetefchryven zyn.

II. Dat de gevolgen der ziekten ( Con. I.)

minder in de Landen van den Helius , dan in

de overige der Vereenigde Nederlanden ge-

vonden worden.

III. Dat de Teerlogen van gelyken voor-

namentlyk in Holland, niet weinig in Fries-

land , Groningen en Overyssel ; meerder

in

nevelde dezelve onder de Morhi chronicl te ontdekken ^ zoo
dat ik met de gewoone middelen , pro natura Morhi chronici

^

de geneezing niet konde bevorderen ; ten zy 'er eenige Jn^
tifcorbutica wierden bygevoegd : echter weet "ik alhier een ge-

Tal , in welke de Scorbut in eenen zoo hoogen graad gewoed
iebbe , dat die doodelyk aan den lyder geweest zy. Met
recht denke ik ook , dat wy , hoewel niet zoo zeer in , als

wel om en buiten de Stad , onder de meest- gewoone flee-

pende ziekten mogen flellen ecne Materies artrhitica vaga , by
de boeren onder den naam van Vaaren opgegeeven , waar by
iich ook al doorgaans eene Materies Jcorbutica voegt." Dit ,

vergeleeken met den Brief van J. Heurnïus aan H. a Bra
;

inet het berigt van Coeverden over de Jigt , als eene Land-
ziekte ; de mogelykheid , dat eene Materies arthritica tot fiip-

puratie overgaa ; by de vergelyking der Schinkelfmert {Scelo-

tyrhe^ enz., zullen mogelyk deeze duistere ziekte cenig licht

byzetteu.
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in Drenthe en de Majorie van 'sBosch,
dan voorheen plaats hebben*

IV. Dat de Waterzugt mede niet min Hol-
P.AND , benevens andere gedeelten van het Fa-

(Ierland^ boven de eerden aandoet ; de Hydrops

ovarii niet ongemeen fchynt aan de oostelyker

gedeelten van het zelve , en de breuken en an-

dere gebreken van dit foort in de laage waterige

ftreeken overal hun Vaderland hebben.

V. Dat de Wormen zoo veel en menigvul-

dig zynde in alle de opgenoemde laage en vog-

tige landen , en by aanhoudende vogtige luchts-

gefteldheden , volgens §. XLI. n°. 4. en XLII.

n°. 2. ; en volgens bekende en aangenomene

waarheden en waarneemingen , allerlei foort van

toevallen , het zenuw- geftel aandoende , kun-

nen verwekken ,
gelyk met recht van Ziitphen

gemeld is ; zoo verdienen dezelve in haare ge-

woone gevolgen gekend , en by alle ftuipen en

zenuwtrekkingen , volgens haare onderfcheidene

kenmerken , in acht genomen te worden ; ten

einde zuivere zenuwziekten met toevallige en
zaraengeftelde niet te verwarren , de geneezing

der ziekte niet te doen misfen , en het leeveu

van den lyder mee in gevaar te ftellen.

Vêii
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Van de Wateren zoo der Zee , als der

Rivieren, Poelen en Meeren..

§. C X X

I

L Deeze wateren komen in die

opzicht niet zoo zeer ten aanzien van water als.

water voor , het geen uitwaasfemende , eenen

vogtigen dampkring verwekt , en by de laage

landen omftandig gezien is ; maar voornaraentlyk

ten opzichte van de foorc van uitwaasfeming ,

die zy verfchafFen , — wegens de Dieren

en Planten enz. welke zy bevatten. — Het
ftroomende Rivier- imter verfchilt toch van het

water der Poelen , Moerasfen , en foortgelyke

laage landen , het geen eenigen tyd ftilftaande
3,

aan bederf en verrotting onderworpen is : insge-

lyks van het Zee - waser y dat eene meenigce

Infe&en in zich bevat.

§. C XX 1 1 1. Het Rivier ' vcater kan , in

weerwil van deszelfs beweging , fchaadelyk zyn ^

wanneer het met veele aard- en kletachtige dea-

len bezwangerd is ; van waar de Ridder Lin-
N^us de oorzaak der tusfenpoozende Koortfen

heeft meenen te kunnen afleiden Qmy •

liet Maas -water zelv^ zoo zeer geroemd 3 ver-

oor-.

(?n) Dijfertatio de Fslrlhus intsrmii^ntibus ab a^ttis argHhfis
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oorzaakt in den geenen , welke daar aan onge-

woon zyn , wel eens krimpingen en buikpynen

enz. Die te Rotterdam en in andere Maas-fte-

den uit andere plaatfen komen , alwaar men al-

leenlyk regen • water gebruikt , bevinden in de

eerde dagen na het drinken van Maas -water ,

ligte aandoeningen van colyk-pynen ; vooral de

zulken , die een teder en zeer gevoelig zenuw-

geftel hebben. De Zalm uit den Rkyn in de

Rhoer komende , wordt terftond maager. Dit

water ontlast zich ook langs deezen weg. —
Zoeten Zout^ of Rivier- en Zee -water onder

een gemengd , dat dagelyks aan de monden der

uitloozende rivieren gefchiedt , en welker ver-

menging en fchuim zich op de oevers dier zak-

kende rivieren nederlegt, en door den opkomen-
den vloed weder driftig en in beweeging gebragt

,

hooger opgevoerd wordt , en in de Mailanden

of Gorfen , Zeeplanten enz. hangen blyfc
, gaat

by gunftige gelegenheden fchielyker over tot rot-

ting , dan één van beiden alleen («). Indien

men dus de dampen van het water ter zyde ftelt

,

zoo zal het zelve naar maate van de onderfchei-

dene opgeevende deelen , verfchillende uitwaas-

femingen , naar den verfehillenden i>pmtiis Ree-'

tor , opgeeven.

§ CXXIV.

(n) TIoll, Maatfchappye y IIL Deel, pag. 129, & Pringle
5

- :-f^ pag, 4 & 5.

;^4
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§. C X X I V. Men wordt dit op de flikkeq

van den Helius , welke by den wykenden
vloed eene groote uitgebreidheid uitmaaken , ge-

waar (ö): insgelyks op de Waard - gronden y

op de aanwasfen agter Texel ^ het Eyer- eiland

enz De Gwnden van het Wadt , de voorian-

den van het Wester- kwartier ^ onder Üiaenhove.

ïn hec Hiinzingo. - kwartier , ten noorden van

Groningen , aan de andere zyde van het Rtet

diep , onder Ztiirdyk ongeveer tot Delfzyl toe

,

tegen het Tivelingos- kwartier ^ Oost noordoost-

vvaarts van Gtomngen , en tegen de ÜJdampten

in den Dollert. Op welke Voorlanden door

den natuurlyken aangroei van het zoogenaamde

Krabbe- kwaad (^Salicornia^ en andere Zeeplan-

ten , de ophooging door llibbe enz. vermeerderd

wordt ; en de Infe&en in en met deezen , by
den wykenden vloed in dezelve hangen blyven

:

die by gunftige gelegenheden , als van aanhou-

dende hitte , zonder tusfchenkomende verfris-

fende regens (/?), de lucht met den reak der

flervende Inft&en , enz. dermaaten vervullen ,

dat men dien opgaanden Spiritus Re&or, uit an-

dere plaatfen derwaarts komende , allerkennelykst

onderfcheiden kan : waar door Tusfenpoozen^

de en Gal - koortfen , benevens de Ropde loop

eu

C«) Bas TER op dezelfde plaats.

(;/>) Dezelve^ op dezelfde plaats. 5? Pr imgl e, lec. cït.
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en andere ziekten niet zelden veroorzaakt zyn
;

welke uitwerkfels onder de zelfde betrekkelyk?

heid, aan de Hollandjche^ Friesjche en Gtonin*

ger kusten zoo gemeen zyn , als aan de zoo ge-

brandmerkte Foornjche , Zeeuwfche en Flaam-

fche landen en eilanden , die van den Heliüs
uitmaakende.

1. Op het eiland Wieringcn^ in eene 2:i}id-

westelyke (trekking wm d^e Waard gronden en

het Koegras gelegen , regeeren de Gal-koort-

ien zoo regelmaatig , als in Zeeland. Van
gelyken te Stavoren^ te Hariingen^ in cfe Pro-

vincie van Groningen enz. gelyk boven on-

derfcheiden gezien is.

2. Het eenige dan , dat in deeze van den
anderen afgelegene gewesten , alleen eenig ver-

fchil maakt , beftaat hier in , dat de gronden te

Stavoren en te Harlingen , zoo bloot niec ge-

raaken , als in Vlaanderen en Zeeland ,

alwaar grooter val van water is. Te Harlingen

komen de gronden zelden bloot , als na lang

aanhoudende ooste winden ; insgelyks omtrent

het Frouiven - Zand voor Stavoren. Op het

zoogenaamde Meer van Wieringen (laan 9, 10

of meer voeten water. In de Goudzee ftaat al-

toos met een gewoon ty 5 , 5^ en 6 voet water.

De gronden by Monnikkendam ^ Waterlard^ en
byzonder de Goudzee , worden door het wyder-

\yord^n der ze^ gaten , en harder uit- en inloo-

Y 5 p-n-
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pende ftroomen , dieper. — Het water vak
in de Zuider - zee en de Wadden op de volgen-

de wyze : als te Edam ij voet , te Knkhuizen
21 , te jimjierdam sj , te Haiiingén 5 , te

Ameland 71 voeten , en by gevvoone fpringty-

den een i voet meerder enz. — daar de ge-

woone val van water in Zeeland en Staats -

Vlaanderen doorgaans op 10, 12 en 14 voe-

ten gereekend worden. — De Ebben van

Groningen komen hier naader by ; naardien

het water by den mond van het Riet- diep op 10

voeten , en aan de Lauwers by gemeene vloe-

den 1 2 ; maar te Delfzyl wel 1 3 of 1 4 voeten

geacht wordt te vallen , en in de ftad Groningen

zelve doorgaans 6 voeten. De val in de Maas
en Goedereè is ook zoo aanmerkelyk niet als 'm

Zeeland: echter blyven 'er medewerkende
oorzaaken genoeg over , om de zaaden der ziek-

ten aan de lichaamen der menfchen , van digter

by 5 of verder af gelegen , mede te deelen :

want de flikken tusfchen de landen van Huisdui-

nen , doorgaans het Koegras genaamd , loopen

aan de laage zyde met alle vloeden eenigzints

onder ; doch met hooge fpringvloeden en harde

Noordweste winden , kan het water tegen den

zeedyk ftaan ; waar van het wederom wykende

,

deeze gronden met de. nedergelaatene behouden-

de deelen , bloot laaten. — De gronden van

het Koegras beftaan wel op veele'plaatfen uit

^lei ea vrugtbaare f^eae ; en om de noord zyn
die
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die meest zandig : maar zyn ook op andere plaats

fen modderig en zeer diep. Zoo dat Voerlie-

den , die aldaar niet gewoofi zyn te ryden , ia

gevaar zyn , om in die moddergaten te verdrin-

ken. — De Zttidwal (aan de Noordoostkane

van het Koegras^} ftaat met den vloed geheel

onder , doch hier en daar ftaan bollen , die droog

loopen, de hersfens genaamd ; die aan de west-

zyde naar het nieuwe diep liggen. — De gron-

den tuslchen de Wierin'ger-waard en het eiland

Wiefingen , zyn aan de vaste wal ondiep , en
niet als met kleine fchuitjes te bevaareii , en mee
wier bewaslen , dat by laag water met de hand
kan uitgetrokken worden. De Wier inger-^ meer

en verder oostwaarts van Colhorn , is vol met
Zand-plaaten , van welke veelen met laag wa-

ter droog liggen. — Voor het Oostefend van
Texel ^ ten oosten, liggen groote ïVaarden^ of
droogten van flikken , die tot aan het oude Vite

en noordwaarts genoegzaam tot aan \ Vlie , zich

uitftrekken ; tusfchen welke gronden alleen ee-

nige openingen zyn voor kleine vaartuigen , die

fchulpen visfchen voor de Kalk- branderyen in

Friesland; weshalven deeze dan ook hunne
uitwaasfemingen van de daar op verbleevene lu'

Je&en , droog liggende , kunnen opgeeven " —

^

Het Enkhuizer - zafid vloeit onder; maar met
laag water is het gedeeltelyk boven ; op het zel-

ve wast geen wier. —- Een groot gedeelte

^iers groeit aan den zuid- en noord -hoek vm
Wkr
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Wieringen ; maar in grooten getalle in het zoo-

genaamde oude Vlie , op banken, .die met de

ebbe droog loopen. Dit wier fchiet in de maan-

den July en Augustus los van zyn wortel , en

dryfc in voordeelige jaaren , even als in de Croos-

zee , op de west- kusc van Africa, met-groo-

te velden op de oppervlakte van de Zuider zee ;

by welke gelegenheid de fchiplieden van Texel ,

de andere Eilanden en Collmn , het zelve gaan

Visfchen ; waar van al het geen , dat daarna niet

gevifcht zynde , zinkt ; niet alleen veel nadeels

aan het wand der Visfchers toebrengt, maar ook

,

nu los gemaakt , gelyk het boven dryvende ,

met alle zyne Zeepuisten en Injedten , zynen
byzonderen Spiritus ReSfor naar boven werpt,

"Wanneer men nu overweegt , dat alle deeze

gronden ten noorden en noordoosten van Noord-
Holland gelegen zyn , en westelyk en zuid-

westelyk hunnen Spiritus Re&or , met alle de

uitwaasfemende beginfelen , naar de Kust van

Friesland dryven , alwaar die winden , gelyk

aan het overige Vaderland zeer eigen zyn , en

zich meer in den zomer als wel in den winter

laaten gevoelen ; zoo is de rede zeer duidelyk ,

dat uit deezen hoofde de oorzaaken der Gal -

koortfen gefchikter bron in Friesland , hoewel

van voorliggende flikken bevryd , dan in Noord-
Holland , hebben kunnen. Terwyl nogthans

de gezegde gronden het hunne ook genoeg kuii-

ilgQ to^breiig^n , pm hun vermogen ^an het zel-
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ve te doen gevoelen"; naardien de winden dage''

lyks eri óogenbükkelyk verwisfelen , en zondet

aanmerkelyke belemmering, of andere tegenwer-

kende oorzaak , hunnen koers veelal naar de rich-

ting der zonneftraalen houden ( §. XXXIII. b. 5).

Weshalven in heete zomers die zelfde oorzaakeii

aan beiden kunnen gelyk zyn. Gelykerwys dó

aanwasfen van den DoUert oost en noordoost ^

benevens de voorlanden van de Lauwerzee wës-

telyk van Groningen gelegen , by ftille en war-

me lucht , den zoo zeer doortrokken dampkring ge-

noeg bezwangeren kunnen , om derzelver ver*

mogen aan de uit- en inwendige oppervlakte dei

lichaamen mede te deelen.

§. GXXV. 'Ér is ook geen andere rede van

de meerdere of mindere ongezondheid , in Zee-

land en Staats-Vlaanderen dan deeze. Merr

houdc wel Sluis , Philippim , 't Sas van Gent ,

benevens Lil/o en Liefkens hoek, hoven Axe!

,

voor de ongezondfteder G^r«/s^ö«- fteden ; maar

daar en tegen is de breede ftroom van 't Zwin ,

't Veer, 't Coxifche gat tot Bentille en Bajelaar

veel fmalder , meerder verland , en met gorsfen

begroeid , dan voorheen : insgelyks is de vaart

van Biervliet voürhy Philippine vry ruim, en be-

helst in 't midden aanmerkelyke fchorren ; waar

van de flikken door den laager vallenden vloed,

en in gelyken tyd ebbende en vloeijende , ianger

bloot liggen 5 dan de gronden van de M^^^ en

Gos-
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Goereê enz* Maar even deeze plaatfen heb-
ben deeze gronden op gelyke wyze noordelyk

van zich, en worden van agteren door Vlaan-
deren gedekt , en van vogtige zuidweste win-

den , door de landsligging meer befchut. Des
hier geen ander verfchil zyn kan 5 dat van ee-

nige voeten meerder val van water , 't welk te-

gen dat van Groningefi nog geen vierde bedraa-

gen kan ; weshalven de overige oorzaaken ge-

lyk zyn zullen. De evenredigheid van opdik-

ken blyft echter dezelve ,
gelyk men dit ziet

aan de noordzyde 5 tusfchen Over/Iacqué en

Goedereê ; of fchoon 'er minder val van water

plaats heeft , als by dien ftroam boven aangewee-

zen is. Daar 'er van den anderen kant, door den

hoogeren en laageren opgang en vat , eene meer-

der ventilatie in de lucht plaats heefto

§. CXXVÏÏ. Éindelyk is 'er nog eene aan-

tnerking , welke by het zeewater niet moet vergee-

ten worden ; te weten , dat het zelve , behalveti

de opgenoemde beginfelen , by de Natuurkundigen

bekend , ook yeel bitumen enz. in zich bevatte

,

en van eenen fcherpen aart zy ; 't geen men ver-

neemt in alle aan de zee of breede zoute rivie-

ren aangelegene plaatfen van 't Vaderland, wan-

neer het zelve door hevige winden óver die fte-

den als eenen fynen ftofregen gedreeven wordt

;

waar door men het geboomte , 't welk daags te

vooren groen en vrolyk flond ^ als verdord met
'

bruine
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ï

bruine bladeren ziet kwynen , en zelfs de uit-

werkingen daar van op de glazen der huizen ^

die na een zwaaren ftorm dikwyls vol kleine vlak-

jes zyn, als door het zout enz. verbeeten zynde

,

verneemt ; waar door mogelyk die geenen , wel-

ke eene zwakke borst hebben , kunnen aange^

daan worden. —
§. CXXVIII Het Water der Poelen ,

Meeren , enz. (§. XXIII. 4.) verfchilt in aart^

ten aanzien van deszelfs behoudende deelen.

1 . Het water van de Friesche Veengron-

den is van een fchadelylc vermogen , zelfs niet

d!re& genuttigt , maar in fpys en drank gebruikt

zynde ; vooral in die geenen , die 'er niet aan

gewoon zyn ; brengende Roos
,
gezwolle aman-

delen , Tandpyn, de Scorbut enz. voort (^),
'— Aanmerkelyk is het verhaal 5 dat A. Mun-
TiNa (f) van het zelve doet ; en de uitwer-

kingen , vvelke dit, benevens deszelfs uitwaas-

femende deelén , ten tyde van J, C^sar , op
de Roomfche heirbenden te wege bragt (j-).

2. In de Nooï\D-HoLT.ANDscHE droogge-

maakce Meeren is het water brak ; doch in allen

niet

CO J. Gout /. c. feSt. II. §. VII. & fea. lil. §. VI.

(»*) J. H. Knoop lih. cit, pag. 37.

C-f) De vera Antiquormn herla Britanka^ ^c, pag, 16. v/ïiaF

l\m onder de J5j/a^e?j letter Ge. usder, ^
,
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niet even flegt. — Te FJam drinkt niemaficl

eenig ander dan regenwater ; fommige pompen
geeven water , dat tamelyk goed is om groente

in te koken ; doch van allen is het ondrinkbaar.

3. Doordien de grond in de Weteringen ^

( §. XCVI.) 5 ten eenemaal veenachtig is, zoo
heeft men in 't geheel geen pompwater , of ten

ininften geen , dat by gragt water ophaalen kan

:

het geen nogthans dikwyls brak i^ , Wanneer het

Ye van zyn water in de Meer laat ; en hoedanig

dit is , zal ftraks blyken. —- De overige kun-

nen uit den Aart der gronden (§. XGIIL), en
de aanwyzing daar van in de Verhandelingen deö^

zer Maatfchappye zelve gedaan (O 5 opgefla-

gen worden,

§. CXXIX. Volgens den Aart der byzon-

dere gronden , en de nadeelige beginfels in dit

Ivater vervat , wordt de Dampkring onderfchei»

den door dezelven aangedaan ; gelyk bereids vaiï

die van Noord • Holland , van Amstelland,
van de oostelyke zyde van Rhynland , van

Gooiland, van Overyssel enz. (f. XCIV-
XGVIII.) gezien is.

I. De byzondere dampen van Friesland

zyn uit de aanhaalingen van J. H. Knoop en

van

(O XI. Dsd 2: fti^k , biadz. 159-10^,
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v^an A. Munting (§• CIX. en GXXVIII )
genoegzaam afteneemen : zynde gelyk aan die

van Zuid- en Noord Holland (e^).

2. in de Noord - Hollandschr Meereti

vindt men opgaande dampen van 's morgens tot

's avonds ten 4 uuren ; gelyk aan nevels over dè
velden golvende.

3. Hoe fchoonder het weder , en hoe hel-

derer de dag is , hoe meer de (tinkende dampen >

zoo dra de avond nadert , uic de Haarlemmer^
meer opryzen , en de geheele Weteringen be-

dekken. Het eene oogenblik ziet men eené
heldere lucht , en het ander een jagt van vuile

dampen. ~ Hier van weet men te Leimuiden ^

IS'ieuwveen en te Zevenhoven niets, alwaar het

zilver ook minder beflaat Q%. XCVL), maat
wel te Kalflêgen.

4. Naar den kant van de Bylmer - meer

wordt men deezé nadeeligè dampen hét meest iri

het najaar, tegen den regen -tyd (§. XCVL)
gewaar.

5. In OvÊRYSSEL nevelt het in het voor-

ennajaar, voornamentlyk te Campen^ te Zwo/le^

doch allermeest te Volknhove , en door dat ge-

heeld

(tt) Ovet de mist by het veranderen der faifoenen • en den
üevel'b'y heete en heldere zonnefchyn, kan men de NatunrU
Bifiorie van J. le Francq van Berkhey I. Deel p. 304,30^,
en het opgeeven der grontoi pag. 506. naziefi.

XFIIL Dcsh
'

Z,
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heele kwartier , en in de nabuurige aan zee ge-

legene plaatfen. Welke nevel op verre na zoo
dikwyls en zoo ftjerk niet is , als wel in foinmigQ

andere Provinciën. — Op veele zomerfche

avonden , en Iaat in den nacht heeft men hier

nevel of mist naby de Meeren , komende uic

dezelve en uit de flooten , kruipende over de
groenlanden , laag aver den grond en op het wa-

ter. — Ook valt door de geheele ProvinciQ

by (Ireeken , meest naby de veenen , in de maand
Mey en het begin van Juny des nachts een ryp

,

welke aan de veld vruchten veel fchaade doet ;

niet minder aan de lichaamen der meufchen, ge-

lyk bereids (§. CXV. ö.) is aangeweezen.

6. Te Nymegen ziet men wel eens boven

de Stad ejene fchoone heldere lucht , en neder-

waarts over de Betuwe heen ziende , foortge-

lyke dampen (z;).

7. In Zeeland zyn die in verre na' nier

by de bovengenoemde te vergelyken (§. L. i }.

De grond is aldaar op veele plaatfen van een vas-

ter zamenftel , en dreunt en trilt niet zoo op de

minde beweging van eenigrytuig, als in Hol-
la n ö. Ook zyn 'er buiten de genoemde laag$

landen zoo geene Meeren en Plasfen , eenige

weinige kleine wielen en bedykte kreeken uitge-

zonderd. —
(u ) M. J. 2>E Man /. c, p?.^. 5f

.
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§ CXXX. Ten aanzien van het geen doof

Sndefén omirent dit (luk is medegedeeld , kan

inen den welv^erdieiiden lof aan de Verhandeling

van vvylen Do&or Gout (wy geenzints ont-

houden , Welke omftandig over deeze ftoffe mee
aanvvyzing der vöornaamfte Schryvers gehandeld

heeft; De Heer Pringle heeft zoo wel hec

nadeel van het water , uit zulke gronden in put-

ten opwellende , en töt drank gebruikt , bewee-

zen , als de fchaadelyke vermogens , welke uiÊ

zulke gronden opftygende , den dampkring be-

fmetten , en by zamenloopende oorzaaken gele-

genheid tot ziekten van dit foort geeven {x ) i

gelykerwys de opmerkzaame Huxham dit ftuk

verder voldongen heeft (j/)o

CO È O LL A R I A

Üit deeze waarheden blykt dan wederom

;

I. Dat die zelfde oorzaaken , welke ten ty^

de der Romeinen in deeze landen plaats hadded

( §. CXXVIII. ) , als nog die zelfde uitwerkin*

gen by dezelfde gefteldheden der zaaken en on'=^

derwerpen hebben.

IL Dat;^

,
fiü) DlJJert. cltaU kO:. IlI. & IV. & J, J, YANJJEiN B<èi<i^

Uiftor.Conftit.Epid §. XXIÏ.

(^xy Malaiies des Armées
, pag. 6,

(yj Lib.cHai, Tom. I. pag. 185.

<
- Z ^
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II. Dat
,
gelyk volgens §. CXX. Cor, L

van de laage landen en de onderfcheidene gron-

den ïn dezelve gebleeken is, de Scorbut uit

belemmerde doorwaasfeming , door den vogtigen

gtond en dampkring ontftaande ; van gelyken de

Rotkoortfen op gelyke plaatfen by medewerken-
de óorzaaken (§. LXXIV.), onaffcheidelyk

volgen moeten :' nogthans iiiet dit onderfcheid ,

dat dezelve , by aanhoudende koude en vogtige

lachtsgefteldheid , eer de gedaante van Vebres

tatarrhaies benign^ S ^Mlignce uitmaaken : in

tegendeel , in warme en vogtige Zomers of der-

gelyke luchtsgefteldheid , by zeer rtiet water be-

zwaarde en kage landen plaats hebbende, uitwy-

zens de Macul^ purpure^ y meer van eenen rot*

tigen aart zyn. — Eene zaak , welke in de be-

handeling niet genoeg kan in acht genomen wor-

den ; naardien de eerde veelal de klieren aan-^

doen , en tot de Febres newe^'veehl behoo-

ren 'i fomtyds door eene Salivatie of geen zigt-

baare Crijis eindigen , en in deeze , zoo wei

,

als in de laatfte , zelden aderlatingen te pas

komen.

III. Dat, volgens die zelfde gronden , die

ziekte , welke de Scorbut in de Morbi chronici

uitmaakt , die zelve zy , welke onder dezelfde

betrekkelykheden van Gronden , Water , Lucht ^

Verhevelingen , enz. tot de Morbi accuti &
Febres ^utridc^ P of Rotkoortfen behooren.

IV. Dat^
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IV. Dat, volgens deeze befchouwing , al-

lerduidelykst blykt het onderfcheid , tusfchen de

opgenoemde Galkoortfen van den Herfst in de

landen van den H e l i u s , en die verder by de

Ziekten van de onderfcheidem Jaargetyden en het

Water opgenoemd zyn : als welke hun beftaan

niet hebben in de vogtige luchtsgefteldheid (§.
LXXXIX CoR. VL) vermits zy deeze doorgaans

doen agterblyven ; maar in den geconcentreerden

Spiritus Re&or, door de aanhoudende warmte der

lucht bewerkt , in het lichaam gedrongen , en

met andere bykomende oorzaaken gelegenheid

tot deeze koortfen geevende. Waar uit tefFens

de gelykheid van de zoogenaamde Zéeuwfchê
Galkoortfen met die van andere landen des Va-

derlands, aan zoute boorden gelegen (§.CXX1V.
1,2.); en de meerdere kwaadaartigheid der

heete en Rotkoortfen , in vogtige en met water

bezwaarde landen , vooral in nieuwe Droogmaa-

keryen 5 wegens den byzonderen aart der gron-

den en de fchadelyke vermogens ( §. XCIV.)
die dezelve bezitten , af te neemen is.

Van to AANTAL der Menschen m
de groote Steden, enz.

§. CXXXI. Het getal der Menfchen enz.

behoort insgejyks tot eene geneeskundige over-

Z 3 wee-
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vveeging van den Dampkring , naardien om de
reden , boven ( §. XXIII. n"". 6 , 7 en 8. ) ge-

meld , de lucht aldaar min zuiver zyn kan : in

tegendeel ^net veele benaauurde dampen en uit-

vvaasfemingen moet bezwaard worden ; welke in

die plaacfen , die door den wind niet behoor-

lyk kunnen doorwaaid worden , hangen blyven
j>

of door haare veelheid den dampkring befinet-

ten. Veele en andere zaaken kunnen hier

toe gebragt worden ; als :

1. Eene onnoemelyke veelheid voedfel ,

zoo van dieren als aardgewasfen , en ander nood-

druft 5 tot geryf dier menigte van nooden.

2. De afval van deeze: verftaa 'er geruste*

lyk ook die der geflachte beesten , gedoode vis-

fchen en krengen onder ; de afval van zoo vee-

le groentens; waarvan

3. Een groot deel in de gragten gefmeetea

V7ordt ; de vulnis van de ftraaten en ander foortj,

dat men in de gragten werpt ; het ftilftaan van

derzelver water in d^ fleden, d|e van geen doo^

togt voorzien zyn.

4. De verderfelyke gewoonte van de alge-

meene en byzondere rioolen , vuilniszypen , en

gemakken in de gragten te leiden ; de menigte,

uitwerpfels van menlchen en beesten , als Paar-

den 3 mischoopen enz, in en naby de Steden

,
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enz, (s), waar onder de bleekeryen van kle«-

deren niet dienen vergeeten te worden.

5. De uitwaasfeming der menfchen , voor-

namentlyk alv/aar veelen by den anderen zyn ;

als in Godshuizen en elders , daar verfcheidenen

te zamen woonen of flaapen.

6. De Schooien , die in de fteden door-

gaans naar de veelheid der kinderen te eng zyn

,

waar door zwakke kinderen het ook niet zonder

meerder of minder letzel in dezelve houden kun-

nen. Men vergeete niet ten

7. Het verblyf in de Kerken. De nieuw-

gebouwde zyn in de fteden te klein , naar hec

groot aantal van menfchen , welken dezelve fom-

tyds , naar gelang van den begunftigden Leeraar

bevatten : in den zomer benaauwd door de ver-

hitte ademen ; in den winter ondraagelyk door

de ftooven en uitwaasfeming der beglommen koo-

ien. — De Kapellen hebben dit zelfde onge-

mak , als een ruim Choor , Kruispanden en het

hoo-

(25) Veele deezer oorzaaken en meer anderen , benevens
de wyze van verrotting enz. kan men by C. Redelykheid ,

FrojeA of ontwerp om den flank of befmettelyke reuk der IVateren

in de gragten van 's Hage des zomers voor te komen enz. Hoofdfl:»

a en 3, nazien ; 't geen op andere (leden en plaatfen kan toe-

paflelyk gemaakt worden. Sommige deezer oorzaaken zyn
'm de berigten van JSTymegen gemeld. Te 's Hertogenhofch wil-

de men gaarne van 2000 Honden verlost zyn , en van De-
venter klaagt men zeer over de engheid en morfigheid der

ftraaten enz.

Z 4
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hoogere gewelf misfende ; het geen alle oude
groote Kerken hierin vooruit hebben. Want of

fchoon dit verblyf kortftondig zy , leert de dage-

lykfche bevinding , dat veele zwakkere des na-

middags in dezelve flaauw worden ; of door op-

ftygingen of ftuipcrekkingen worden aangedaan :

^t geen de zieken en kraamvrouwen , naauwlyks

behoorlyk herfteld , door eenen kwalyk begree-

pen Godsdienst , zonder vooraf aan de lucht ge-

woon te zyn , al te dikwyis ^ door weder op

nieuw in ziekte te ftorten , ondervinden ( ^ ).

.— Een ieder Menfch heeft zyne byzondere

uitwaa^feming , zoo kennelyk aan de Dieren ,

voornamentlyk aan de henden. — De gecal^

culecrde uitwaasfeming ( §. XLVI.) zal in warm
weder Ipy deeze veelheid van menfchen meer-

der zyn. —
5, Dee-

frt") Men vergelyke hier mede de gedaditen van wylcn Dr.
Gout BiJJen. cii fec^. V. §. IX. pag. 43. met M. J. de Man
l. c, pag. 218. in de Aanteken. —— Men bedoelt hier gccri-

iints mede den Godsdienst te verachten en den Vrygeest \n de

liand te werken ; want offchoon iemand mogt denken , dat
4le Gpddelyke Wet Levit. XIV. vs. 2. en Matth. VIII. vs. 4.

liier voor gaa ; moet men echter onderfchëid maaken in de
l>yzondere gefteldheid van het Land , en in de wyze van den
Codsdienst , in de onderfcheidene huishoudingen. Die zich

"Voorheen aan den Priester vertoonde , was niet 2 of 3 uuren
^pgeüooten in een naauw beperkt gebouw, 'met opzicht lot de
•veelheid der zaamgevloeide menigte enz. maar hy was inden
Tuimen Voorhof. Het zelfde kan wegens het Godsdienftigc

Tcrricht worden , wanneer het lichaam behoorlyke krachten
verkreegen heeft , en reeds aan de lucht, aan het gehoor ^

ian de infpannlut^ ^ aan mqifchen enz. gewoon is.
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Ö. Deeze oorzaaken worden buiten twyf^

fel geholpen door het begraaven der Dooden

in en om de Kerken ; het geen mogelyk meer

doet als men denkt. 'Er fterven jaarlyks te

Amflerdam ongeveer 8000 menfchen , waar toe

alleen 11 Kerken en 6 Kerkhoven zyn , of zoo

men wil 7 , het Kerkhof van de Zuider Kerk

daar onder begreepen zynde ( ^ ) , dewelke in

de ftad alleen 1 7 publique Begraafplaacfen uitmaa-

ken 5 dat voor eene zoo volkryke ftad niet veel

is. Offchoon nu de begraaven Lyken door het

liggen in en onder den grond , niets kwaads op-

werpen ; zoo zal 'er door het geduurig roeren

van den grond derzelven , en de ongelyke diep-

te 5 waar mede de Lyken wegens de menigte

die

{b) Notitie der Begfaafplaatfen ^ beboorende

tot de Stad Amsterdam:

De Noprder Kerk.
De Oudezyds Kapel.

De Nieuwezyds Kapel.

De Zuider Kerk , waaraan

een Kerkhof tot dezei

ve Kerk behoorende.

De Oude Kerk!
De Nieuwe Kerk.
De Wester Kerk.
De Eilands Kerk.
De Ooster Kerk.
De WaaleKerk.

'

Pe Engelfche Kerk.

Elf KerkcH.

Het Cathuizers Kerkhof.

Het Noorder Kerkhof.

Het Wester Kerkhof,

Het Leidfche Kerkhof.

Het St. Anthonys Kerkhof, ^

Het Gasthuis- of Pest-
Kerkhof.

Zes Keikhoven.

^5
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die *er in begraaven worden , by medewerkende
gelegenheden , eene meerder of minder infe&ie

gefchieden. Het Cathuizer Kerkhof t.^ Amfier-

dam , en verfcheiden Kerken in de fteden geeven

dit , by warme zomerdagen en avonden
, genoeg-

zaam te kennen. Men zie wat Ramazzini (6^)

en anderen (^) hier omtrent gedagt hebben;
en lette , wat opmerkende Vorsten omtrent dit

ftuk hebben gedaan , door de begraafpiaatfen te

«veranderen (
^

") , of de Lyken , aan befmecte-

lyke ziekten overleeden , eens zoo diep dan naar

gewoonte, te doen begraaven (ƒ). Uit alle

zoodaanige bekrompenheid en befmetting , wor-

den twee kwaaden gebooren ; het eene , dat de

lacht .met veele onzuivere deelen bezwangerd

,

het ander , dat zy tot de inademing en het le-

ven , zoo niet onbekwaam , ten minften te min

veerkrachtig wordt ; en hier door dat zelfde en

meer moet veroorzaaken , als eene ligte lucht op

zich zelve alleen konde te wege brengen , indien

(Jeeze bekrompenheid en verfpilling van haar le-

vens-

Ce) opera emn. pa^. 314 en 31.̂ . Nederlandfche Vertaling

l'ö". de Ziekten der Konftenaaren en yJmhacbts - lieden enz. Hoofdft.

^VlI. voornamcntlyk: pag. 121-123.

C^) J. Gout /. c. §. X. pag. 44. G. van Doeveren Serm,

Acad. pag. 55, 56. Nederl. Vert. pag. 61, 62. cn M. J. »a
Man op de aangehaalde plaats, pag. 217.

(e) Als in Zvjsdo'n , in Frankryk , by den Hertog van Mq^
4^na , enz.

(ƒ ) Gelyk de Koiiüig van PruiJTen ov«r weinige jaaren bs-
VGolen heeft.



Ccfteldheid van het Vaderland voortvloe'jcii. 3(53

vensyoedrel (g) lang aanhoud: weshalven hoofd-

pyn , benaauwdheid , opfpanningen , opftygm-

gen , ftuipcrekkingen , Eptlepjï^ , enz dan op

zoodanige plaatfen niet te verwonderen zyn.

9. Men overweege hier by het verfchil vau
woonplaats , in het hooge of laage der fteden ;

in het midden of aan deszelfs muuren of wallen ;

laat ik 'er byvoegen aan ftinkende of (liiftaande

gragten ; en daar uit zelfs, uit den laagen grond,

doorgaans natte vogtige en 's winters onder wacer

(taande kelders ( §, CXIII. Cor. VL). Ra-
MAZziNi (A) heeft te Mutina eene Epide^

mie van kwaadaartige Koonfen waargenomen
,

welke de geenen , die by de muuren woonden ,

wegnam , en byna geenen aandeed , die hunne
huizen in de ftad hadden. — Hippocraïes
teekende dit (/) in zynen Philijcus aan , die

by den muur ziek lag. — Men befpeurt wel

nieer zieken te Rotterdam in de binnen - als in

de buiten ftad ; waar van de rede is , dat de

huizen aldaar meest boven ^ en niet v^n onderen

b@-

'^,^) Wat dit le^rens-voedfel zy , of waar in dat vermogen
van de lucht befiaa , dat wy om te leeven noodig hebben ,

en «ioor nicuwe lucht telkens moet ververst worden, behoort
tot deeze vern-nuieling niet gmftandig onderzocht te worden.
Men dient *er echter tot verftand van dit Artikel kennis van te
hebben

, waarom de Schryvers op dit (luk boven (§. XLVL
not 6.) aangehaald , hierop dienen nagezien te worden.

(ê) Lih, cit. pag. 414. De Principim Vaktudine tuenda ^r»
cap. lil. welke piuais wel verdient nagelee;iSU te wprdea,

CO Lib, Epidm.L ^gr. XIY.
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)

bewoond worden , welke men beneden tot Pak-

huizen gebruikt ; 't geen waarfchynelyk veel tot

behoud der gezondheid van een groot aantal dee^

zer gelukkige bewoonders toebrengt : terwyl aan

den anderen kant het onderloopen van veele hui-

zen en kelders by hooge vloeden enz. ( §. LIX.

5. ) voor voelen fchadelyk gehouden wordt. --

Ook vindt men doorgaans de meeste zieken in

laage vogtige huizen ( §. CXIIL gor. 6.),^ gan-

gen en floppen (§. XXIIL6.), benevens den

omtrek derzelven. — Daar men te Groningen

de meeste gebrekkigen , kreupelen , gebochelden

en Rachitict in dien ftreek der Srad ziet , welke

onder de Muiiren genoemd wordt. Te Nymegen
grasfeeren de meeste Rot - koortfen in het laage

derftad (§. CIV. 7.) enz,

COROLLARIA.
Alle deeze zaaken by den anderen genomen

,

^n bj^ de volgende Artikels , als onaffcheidely-f

He, gevolgen gevoegd , en in verband met de

voorgaande befchouwd zynde , blykt het genoeg-

zaam : dat 5

I De vier eerstgenoemde oorzaaken in volk-

ryke Steden , by gunftige gelegenheden van hit-

te , droogte , befmetting , gebrek van verfris-

fing , of bekwaame afleiding van het nadeelige ,

pf eene te groote nahyheid van fchaadelyke ver-

meng-
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fcfengfël^ (4) , c3e zaaden der ziekten zeer be-

ganftigen konnen ; of die reeds uitgefproten zyn
vrugtbaar voortzetten , en dikwyis niet , dam

door verandering , verbetering , of vernietiging

Van dezelven , doen ophouden."

IL Dat het groot aantal menfchen iri volk-

ryke Sceden dev Nederlaniien r. en in zulke plaat-

fen 5 in welke zwaare Garnizoenm liggen ; m
naauwe wooningen , en in welke veelen by deri

anderen zamen huisvesten , dezelve oorzaaken

( i ) niet weinig vermeerderen moeten : hoeda-

nig de bevinding in befmettelyke Epidemien door-

gaans geleerd heeft , en door de Kinder - pokjes^

dagelyks bevestigd wordt ^ welke in zulke plaat-

fen zelden geheel ophouden ; en in zulke wykeo
aangefteeken, de 'meeste woede aanrechten.

I-II. Dat de enge Schooien in groote Stedeft

mar het aantal Kinderen , niet weinig in dezelf-

de gevolgen rheded^elen ; als uit welke de be-

fmettingen van Schurft, Roodvonk, Mazelen en

Kinder- pokjes* eens in één of eenige Leerlingen

gevat , r^s vrugtbaar voortfpruiten.

IV. Dat dit. zelfde omtrent de bekrompen

Kerken, naar de veelheid der Toehoorders, zoa
wel in deeze (1)5 als in de genoemde oorzaa-

ken ( num. s 9 7) S. ) , niet alleen ten aanzien

van het mededeelende fmet , het bederf in het

lichaam zelve :>
door het beroovea van deszelfs

' '"

^ veer»
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veerkrachtig vermogen , alp het fchaadelyke dei
befmettende vermogens , by aanfteekende ziek-

ten in doorgaande Kpidemien ; en , wegens het

begraaven der dooden in dezelven , de opletten-

heid der Hooge Overigheid nooit genoeg aanbe-

volen
5 plaats hebben kan ^ en Volgens natuur-

kundige gronden hebben moet : waar uit de ver-

dere gevolgen voor de zwakken enz, genoegzaarö

af te leiden zyn.

T^aii (k Levènswy2!ë, fnet opzkhi

lol den Damj/krmg enz.

§. CXXXII. 'Er is in deeze een grooe

verfchil , of men zindelyk of morfig leeft : over

het algemeen is 'er weinig in dit ftuk over de

morfigheid der Nederlanderen te klaagen ; in te-

gendeel ftrekt zich de zindelykheid van veele

Vrouwen in dezelve meer dan te verre uit , ent

doet de balans aan die zyde te veel overflaan.— De zindelykheid is, in zeker opzicht, zeer

nuttig en heilzaam voor de gezondheid ; maar y

uit aanmerking dat dit land zeer laag , vogtig en

waterachtig is , en met zoo veele waterachtige

deelen bezwaard ; zoo wordt de lucht , die uit

zich zelve in de huizen veeltyds de nodige veer-

kragt ontbreekt , en boven dien vogtig is , door

al het wasfen en plasfen met water, nog kouder

en vogtiger gemaakt ; waar by koomt de kwaade
ge-
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gewoonte » dat de vertrekken naar deeze groote

verrigtmg veelal gefloten worden gehouden , eo

het liefelyke licht , en de verwarmende zonne-

ftraalen , benevens het ververfchende levensver-

mogen uit dezelve geweerd worden, Gefchiede

nu dit werk in den winter, of byeene bedompt©

en vogtige lucht , of wel by ftyve noorde en oos-

telyke winden, dan wordt in eene tegengeftelde

rede alles vermeerderd. Boven dien ftookt mei>

te weinig : de brand is in deeze landen , naar de
veelheid der menfchen , te fchaars of te dum^^r

om de lucht behoorlyk te verbeteren. — Eene
kwaade gewoonte heerfeht ook by veele Vrou-

wen , dat zy het vuur , beha!ven het noodige

voor den koSy - of Thee - ketel te bezorgen ^

(want veele Vrouwen kooken in fommige plaac-

fengeen pot; gelyk in de zeevaarende vlekken

y

in 't vervolg zal aangeweezen worden,) den gan-

fchen dag ingerekend of toegeftopc houden ,

zoo als men het noemt ; terwyl zy zich , met
over een ftoof te braaden enz. behelpen.

§. C XXX III. Men kan hier wel geenetï

algeraeenen regel opgeeven , die alle byzonder-

heden bevat ; maar , over het gros genomen ,

ftookt men te weinig. Men doet zulks by vee-

len ook te laat in het jaar , en feheidt *er om het

verhuizen der meiden , ofte eene kwaade aange-

iioomen gewoonte , van vroeg de huizen fchooa

i^ maaken , of na Paasfchen niet meer te ftoo-

ken ^



t6^ P''an de Ziekten , 'belkén'üit de Natuurlyke

ken , te vroeg uit , hoe ongunfiig het weder ooË
zy , en hoe nuttig het als dan nog zyn zoude ^

de lichaarnen voor de huizen te bezorgen : waai*

dóór de huizen , die voor het meerendeel vog-

tig zyn (§. eXIII. CoR. VI. } , van haare naa-

deehge lucht en vogtige eigenfchap niet kunneni

V^erbeterd worden ; en noodzaakelyk tot alle die

oorzaaken aanleiding geeven moeten , welke tot

deeze Clasfe behooren : 't geen door het weinig

luchten moet vermeerderd worden ; en buiten

andere gelegenheden ^ vooral in befmettelyke

Ziekten, als Rotkoortfen , Kinderpokjes , Ma-
zelen enz. naadeelig worden moet. In welke

de verfch aangebragte lucht de befmetting ver-

mindert 5 dè hevigheid der ziekte maatigt , eil

de lyders verkwikt. — Eene andere tegen-*

ftrydige gewoonte heeft ook doorgaans by het

fchrobben en dwyien plaats ; dat men op de nat

gepolyste vloeren , op welken tyd als dan deu-

ren en venfters wyd open ftaan , met de bloote

kousfen heen en weer loopt ; waar uit Dolores

colwi , defeüius menflruorum , en door de open

deuren en raamen , in de bezweete lichaatoen

Rheumatismi , Pleuritides , Angin^e enz. dik-»

wyls ontdaan.

§, CXXXIV. Niet zelden ziet men ook

,

dat de eerfte oorfprong van befmette en rottige

iiekten , by het gemeene volk , 't welk verre is

van zindelyk te 2iyn , zich openbaart ; en dat

een
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een raeenigte kinderen daar door omkomen i eö

veelen van dit foorc van menfchen door dezelve

verteerd worden ; welke zy door vadzigheid eii

flordigheid zich op den hals haaien (/è). —
In het jaar 1773. openbaarde zich te Edam een
Rotkoorrs in een arm 'huisje , die vervolgens ver-

der verfpreidde. -Van gelyken ontftak in de oude

Loosdrecht over weinig jaaren eene doorgaande

ziekte het eerst een man aan, in een huis waar

in , door armoede , eene kwaade levenswyze ge-

houden werd 5 die daar aan overleed. De gee-

nen , die hem in deeze koorts hadden opgepast
5^

werden daar door vervolgens aangetast; van wel-

ken die van huis tot hui^ voortging , en het ge-

tal der dooden in deeze plaats tot over de i 00
deed ftygeren , daar het anders gewoonlyk om-
trent de 30 was. -— De Ziekte te Maurik
hadde zich , na ten eenemaal gecejfeerd te zyn

,

in de maand December 1770. in een rondom
gemundeerd huis van ^en armen Jood ^ geopen-

baard ; insgelyks aan een anderen armen Jood j

in eene kamer van het zelfde huis wonende (/)•— Gelykerwys de oorzaaken der Ziekten wel-

ke doorgaans op watervloeden volgen , van een
voornaam Geneesheer in die gewesten , wel ge-

deelte!yk aan de vogtigheid der wooningen ed
llaap-

(k') G. VAN DocvEREN .SsrwoK, Academ, pag. 52j 53. jSf?-

derl. Vtrtal pag. 57 §9.

(O M. J.DE Man enz, jag. 3.

Xl/JIL DseU h ^4

I
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flaapfteden , maar inzonderheid aan het gebrek

van , brandftofFen in den winter , en van goed

voedfel , en niet minder aan onreim'gheid wor-

den toegefchreeven. Terwyl die arme menfchen

als dan weinig lu^t , vermogen en gelegenheid

hebben , om hunne wooningen , kleederen en

dekfel te zuiveren : maar meest altoos in eene

lucht , met fchaadelyke dampen vervuld , ver-

keeren ; en daarom bloot gefield zyn aan zulke

Ziekten , welke men uit foortgelyke rede waar-

neemt. — Geen oorzaak is 'er toch , die het

lichaam meer benadeelt , dan de belette en on-^

zichtbaare uitwaasfeming , het te rug dryven van

dezelve , en het doen wederkceren van onzen

eigen bedorven Spiritus Reilor Qmy Geen
vogt of uitwerpelyk deel onzes lichaams gaat:

fpoediger over tot bederf en verrotting , dan dee-

ze evengenoemde Materies perfptrabilis ; waar-

om zich deeze ziekten ten grootften deele by de

behoeftigften van de kleine gemeente bepaalen ;.

behalven zulke andere perfoonen , die veel om-

megang met hun moeten hebben , en met hurï

in dien zelfden onzuiveren dampkring verkee-

ren : deeze worden kennelyk minder of meerder

voorgekomen , naar maate van de onderfteunin-

gen , die de behoeftigen
,
geduurende den win-*

tervloed, hebben kunnen. Want, als men den

vloed te Cüilenbo^g uit de nieuwe ftad kan

kee-

(«;) L. Stokke kw^nend^ Ziekun enz, pag. 119, lio.
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keeren , is 'er minder behoefte en öok minder

vreeze voor ziekten in dezelve. En op een zo*

xnervlöed zelfs , wanneer de ftilftaande waterea

door de warmte , evt^n als dikwyls in de ftederi

xnec gragten doorfneeden , bederven ; befpeurt

men ook niec zoo zeer die Rotziekten : zynde

dan ook de b *hoeftigheid minder , dan in den

winter. Menfchen , die ook in den vJoed , op

boven vertrekken , hunnen nooddruft gehad heb-

ben , biyven meest - al vry 5 wanneer, na den

Vloed , die Ziekten volgen. Alles ten bewyze i

dat het gebrek door watervïoeden (en daar ui£

voortkomende lusteloosheid en onreinigheid ) ,

meerder oorzaak is (in dit geval) , dan wel de

Vloeden op zich zelven. Wanc in deeze be-

trekking ; nioest de warmte van den zomerde
verrotting (§ XLVIL 3.) vermeerderenden
door die van den winter (§. CXIII.) beteugeld

Ivorden. — De ziekte te Maurik begon in

den winter. — Te Drumel echter eerst in

de maand Mey 1770. waartoe een medegedeeld

fmet kon aanleiding gegeeven hebben Qn).

C O R O L L A R I J.

Óra allen omflag te vermyden , zal ik de
Corollaria , die hier op zouden kunnen gemaakt
worden y zamentrekken , met te zeggen ;

I Da^

(n) M. J. DE Um. h ^, pa^. or.

A ^ i
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I. Dat geringe , verfchillende , en van eï^

kander onderfcheidene beginfelen , by de boven-

gemelde medewerkende oorzaaken
,
gelyke uit-

werking hebben kunnen ; en wederom andere

tegenovergeftelde gelyke gewrogten kunnen daar-

ftellen ; van oplettende Geneesheeren nimmer te

verwaarloozen , en doorgaans de grootfte flagting

aanbrengende : welke in haaren aart gekend , in

haare beginfelen geftuit , en door een goed be-

ftuur afgeweerd , de beste geneeswyze aan de

hand geeven.

II. Dat boven alle geneugten des levens,

een goede wooning , reine levenswyze , en be-

kwaame zuivering van den bedorven , en tot het

leven verzwakten dampkring, verre het beste

te fchatten zy.

Van de Voedsels, ten aanzien van der-

zelver bereiding enz. benevens de onder-

fcheiden Brandstof, met ofzicht

tot den Dampkring y enz.

§. CXXXV. De Voedfeh raaaken insge-

lyks eenige verandering in den Dampkring, die,

na dat zy op verfcheidene wyze bereid worden ,

verfchillenden waasfem opgeeven, en in de uit-

werpfels zich vertoonen ; welken zich met de

Ittcht vereenigen, en naar de ottderfcheidene op-

vlie-

/
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vliegende deelen van onderfcheiden aart zyn.—
Van meer belang zyn de Brandfloffen , tot hec

kooken , braaden enz. Waar by men als brand-

ftof teffens begrype , welke , naar het volgende

Jlrtikel 9 hun opzicht tot den koophandel heb-

bende , gebezigd worden. Menfchen , op het

land , of alleen zamen woonende , worden de
uitwerking hier van niet zoo gewa-ar , maar bo-

ven groote fteden , of daar een groot aantal Tra-

fiquen is , die door vuur bewerkt worden , is dit

zeer kennelyk : boven of over welke een ge-

duurige damp als een dikke nevel hangt , die in

weerwil van alle verandering van weder en win-
den , zich beftendig , door nieuwen aanvoer

,

vertoont. Overweegende , welk een aantal men-
fchen in Amflerdam^ Rotterdam enz. woonen,
en wat ongeloofFelyke veelheid voedfel tot dage-

lyks onderhoud noodig is , het geen door vuur
moet bereid worden , is zulks een natuurlyk ge-

volg. — Van deeze brandftof is wederom an-

ders die van Hout , anders die van Turf, an-

ders die van Kooien (^); welke thans] meer dan.

ooit, 't zy tot gemeender, of tot meer byzonder
gebruik , in deeze landen gebezigd worden. —
De brand van het hout min fchadelyk , verdient

minder opmerking : meerder die van turf ; al-

lermeest die van Steenkoolen.

S. CXXXVI.

(0) BoERHAAVE Ehnh ekïïi* Tom. ï. pag. 403.

Aa 3
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§• CXXXVI. De rook van g-ö^J^ Turf
wordt van den beroemden Boyle , en den
fcheikundigen B o e r h a a v e , als van eenen

zeer zuiveren brand geroemd (/?); maar alle

turf is thans van dien aart niet ( §. LXXXVL).
Knoop heeft 'er zeven foorten in Fuieslanö

van opgenoemd (^) , die echter meer m ligrer

en zwaarder , en geiloken of gebaggerd te zyn

,

dan in kwaader hoedanigheid van den anderen

verfchillen ; vermits^'er maar twee brakke foor-

ten opgenoemd worden. De ligre word meest

tot de Trafiquen , de andere in de huizen en
haardfteden gebruikt. Waaromtrent het genoeg

fe aan te merken , dat , hoe ligter de turf is

,

20 veel fchielyker die ook verbrand en vervliegt,

en zo veel meer flof en afch dezelve in de luc»u

of den dampkring werpt. En dat de brakke

,

om de rede boven genoemd , voor de borst na-

deeligfte is , en in de vertrekken geftookt , de

oogen aandoet ; 't geen doorgaans aan den rook

vftn gebrande turf toegefchreeven wordt. Ter-

wyl derzelver kooien in de ftooven , toegefloo-

t-en vertrekken , kraamkamers en kerken , niee

dan fehaadelyk zyn kunnen , noodwendig hoofd-

pyn , duizeling , bedwelming enz. moeten voort-

brengen. Zaaken zoo klaar, dat ze door geener*

haü-

(jp^ Ibidem led,

(5") J. H. Knoop tegeimoordi^e SsacA vanFrksh III. hoofdll.
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hande getuigen behoeven bevestigd te worden.
- Te Marken^ alwaar geen zolders nog fchoor-

lleenen zyn , maar alleen een gat in het dak ge-

fneden is , ( hoedanig in de meeste Visfchuiten

,

fchoorfteenen ontbeerende ,
gefchied ) , fmoort

de rook , opgaande van* het vuur op eene plaat

in 't midden van het vertrek , onder de netten ,

die op balken liggen , welke rook dezelve taant

en voor het bederf bewaart. Waar aan de borst-

kwaaien worden toegefchreeven , die daar meer
dan te Edam zyn ; welke roenfchen 'er taanig

uitzien , en ouder fchynen dan zy zyn.

§. CXXXVIL Flet voor- en nadeel der

Stemkooien valt moeilyker te bepaalen. . Na ge-

daan onderzoek dien aangaande , berigt men van

Schiedam , alwaar tot de branderyen veelen der-

zelven gebruikt worden : „ dat de rook en damp
der kooien weinig nadeel doet aan de ademhaa-

ling , zelfs niet aan die , welke aflhmaticg^ zyn

,

en op gezette tyden benaauwdheid in het adem-
haalen gewaar worden ; als die zich in deeze

atmosph£ra met rook en damp gefatureerd, niet

benaauwder dan buiten dezelve bevinden. De
Heer [Keucheniüs] hadde dikwyis door

fterke rook van Sunderlandjche kooien gegaan ,

C want weinig anderen worden te Schiedam ge-

brand
, ) maar nooit benaauwdheid of hoest ver-

nomen : waar van men de rede meent gelegen

te zyn 5 dat de rook vettig en fmeerig is ; en

A a 4 dus
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(3us het acidum , of het fcherpe , door iets olie*

achtigs gerejolvecrd zynde, geene prikkeling op
onze long veroorzaakt. " Maar hier flaat tegen

over , dat de rook , uit hooge fchoorfteenen gQ-

dreeven , en boven in den Dampkring gebragc

,

in den zelven in geduurige bewee^ing is ; wair

toe de ftroomende, ebbende en vloiij^nde Maas,

de winden , beweging der molers , en het ge-

ftadig vuur van onder , zeker veel toebrengen,

om 'dezelve ten eerden buiten den omtrek van

deeze ftad , die niet van de grootfte fteden is

,

te verfpreiden. Dat die ook naar beneden zake,

blykt uit de zwarte muuren der huizen enz. —
Te Weesp , 't geen nog van kleinder begrip is

,

denkt men, dat de rook de daken en gooten der

huizen , die zich in de nabuurfchap van zulke

branderyen bevinden , inq^itineert , of befmet

:

zelfs acht men , dat de agter-gragten hier door

aangedaan worden ; waar door het zilver en ko-

per nog meer zoude beüaan , als daar van ( §.

XCVI. ) opgegeeven is. Men gebruikt hier toe

ook lange Friejche Turf, welke gezegd wordt

niet vry van zwavelachtige en falpeterachtige

deelen te zyn. Ganfch anders hebben groo-

te en beroemde Mannen , uit volkryke fteden
,

hier over gedagt : als Morton en Lei gh ,

welke de menigvuldige Teeringen van London
en Lancaster ( Phthtjh Scorbutic^J , aan den

dikken rook en damp eer fteenkoolen , die men
gldaar brandt j» toefchreeven. Kircherus was,

bene-.
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benevens Lemery, van dezelfde gedachten.

Van den groocen Locke wordt gemeld , dat

hy 5 wegens zyne benaauwde borst , te London

het niet lang harden konde , maar zich genood-

zaakt vond , op verfcheiden tyden zich van daar

te begeeven , ter inademing van verfcher lucht

,

die niet met den damp van die brandftofFen be-

fmet was ; zaaken , die omftandiger in de Ver-

handeling van L. R. Lentilius, deCarbone

fosfili feu Lithantrace, alimento focorum Angii'

corum turn & aliorum (r) kunnen opgeflaagen

worden ; alwaar men teffens een zeer gunftig ge-

getuigenis van de goede hoedaanigheden deezer

brandbaare mynftof uit den meer genoemden F.

HoFFMAN vindt medegedeeld. — Hetgeen,
waar op het hier voornamentlyk aankomt , is ,

öe grootte en volkrykheid der fteden , by andere

zamenloopende of medewerkende oorzaaken: als

een betrokken , en rnet andere uitwaasfemingen

bezwangerde en bezwaarde lucht ; laage itand

van den kwik- colom in den Barometer- ^^^^^ ;

gebrek van verfpreidendc winden enz. dewelke

een groot onderfcheid maaken by enkelde fchei^

kundige Experimenten^ in eenen hoogen en rui-

men fchoorfteen gedaan ; of het produEf , het

geen diar van in beflooten glaazen verkreegen

wordt ; of het aan zich zelven gelaaten gewrogc

In de lucht , en door de veelheid vermeerderd

(f^ A3;, Pbyf. Mdk. VoU I. obC ii6. pag, 225.

A a 5
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en geconcentreerd. En al had dan deeze rook
niets anders , dan dat zy door haare vette en
fineerige hoedaanigheid te veel van het pabulum
vita naar zich nam ; of de lucht te veel verdik-

te , en te zeer van haare veerkragt ( §. CXX.

)

beroofde , zoude zy nog nadeelige uitwerkin-

gen genoeg kunnen voortbrengen , om den zwak-

ken , die eene zuivere veerkragtige lucht noodig

hebben , te benadeelen , gelyk in de boven aan-

gehaalde exempelen te zien is.

COROLLJRIA.

De volgende betragtingen vloeijen natuurlyker

wyze uit de bovengemelde overv/eegingen :

I. Dat de Brand van hout , ter plaatfe , al-

waar die genoegzaam te bekomen is , boven dien

van turf en kooien te verkiezen zy.

IL Dat door het geduurig en onophoudelyk

veenen de beste turf van tyd tot tyd vermindert,

en 5 in tegendeel , meer (legter en brakker turf

moet gebrand worden. —
II L Dat zulken , welken ajïhmaticq zyn-

de , of met eenige borstkwaaien behebd , en in

groote fteden woonende , vooral dienen zorg te

draagen , dat , wanneer zy kooien ftooken in de

vertrekken , die zy bewoonen , de vertrekken

ruim
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imm en luchtig zyn ^ en de fcbooifteenen «^el

trekken . en niet rooken ; waar door zy van die

ongelegenheden kunnen bevryd blyven , waaraaa

zy anders ligtelyk onderhevig zyn.

Fan de Ambagten , Konsten en Koop-

handel , ö/ ONDERUNGf!.N HaNDEL,

met opzicht tot den Dampkring en^.

§. CXXXVIII. Totdeeze C/asfe behoo-

ren alle die bereidingen , welke door verrotten ,

gisten , weeken , ftoohn , [mdten enz. volvoerd

worden ; men denke hier aan Veileplooters , Ftr-

gamemmaakers en Looiers ; waar by men , zo
verre die opzicht tot het dierlyke hebben , de

Stagters en Smits ( ^ ) voegen kan ; wanneer

die in aantal by den anderen woonen in groots

Heden. — Men doe hier by Lymkookeryen y

]\Ioiiteri/en , BfOimen;en , Branderyen , zo van

Moutwyn en Genever ^ als Kalkbranderijn^ Ra-
finaderyen , Smelteryen , is het niet van Zilver

^

ten minden van Lood , Kaars/meer enz. Jchei-^

kundii^e StGokhuizen , Azynm^akert/en , Traan-
kaokeryn , Zeepziederyen , hoodwitmaakeryen

5

enz. Van welken veele de lucht kunnen aaa-

doen^^

i$^ Wegens het veelvuldig acicilaatcn van Paarden inden
?.omer , overiastig ?an de bi^uren wegens iiQt lotteu van höt
>!osd Qp de llraaten,

"

•. -
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doen , door haare bedorvene uitwaasfemingen

,

vooral by zamenloopende oorzaaken , als meer-

der warmte , warme vögtige luchc , gebrek van

doortogt der winden , afgelegenheid dier Traji^

quen aan bedompte ftraacen , vuile gragten , be-

krompene huizen enz. ; terwyl anderen uit de

bovengemelde reden , van vuur , werken ; we-

derom anderen uit de gisting en opbmijching ,

en wat dies meer zyn. Zaaken van veel te groo-

te uitgebreidheid , dan om in deeze naauw be-

perkte Verhandeling meer dan even aanteftippen.

Men kan 'er een zamengetrokken zin van zien ,

by dea nooitvolprezen Boerïiaave (^), en

verfcheiden zaaken , haar opzicht tot de hand-'

werken hebbende , by Ramazzini Qu^
opflaan,

§. C XXXIX. Belangende eenige byzou-

derheden van het Vaderland ; zoo is

I. De Hoogleeraar Gaübius jaarlyks ge-

woon 5 zynen Toehoorderen op dit ftuk te ver-

klaaren , menfchen te kennen , in de nabuur-

fchap van JLoodwitmaahrtjen woonende , welke

aan die zelfde ziekten en toevallen onderhevig

waren , welke die geenen ondervinden , die dit

metaal ten dien einde bearbeiden. De Colica

Firn-

(t) Element. Chem. Tom. I. capite de Igne & Aëre.

(tt) Lihf c:U Di Morhls Aytificum^ pag. 277 feq.



Gejieldheid van het Vaderland voortvkeijeti, 38 E

Pi&onum , a caufa metallica , ontmoet men vry

dikwyls te Rotterdam by hen , die in de Lood-

witmaakeryen werken ; van welke Traficq men
nergens zoo veele in de Repuhïicq^ vindt , dan

in deeze Stad. Dit zelfde kan omtrent Stook-

huizen van Aluin , Kwtkzilver en Rottekruid

insgelyks plaats hebben. — Ten tyde van de

ZUoerfmeltetyen te T^aarden , werden onder de
werklieden veelen gevonden , die aan de Colyk

van Foitou onderhevig waren. — De Pla-

ieelhakkers , zonderling de Schilders , zyn veel

aan Teeringen en Bloedfpuwen onderworpen ;

welke ziekten men te Delft thans minder vindt

,

door het verval van deezen voornaamen tak van

handel ; welke voorheen aldaar zeer gemeen was ^

en bekend onder den naam van Flateelbakkers -

ziekte.

2. De Hoogleeraar van DoEVEriEN wild©

zulke Fabriqnen , die de lucht , het water en
den grond der ftad Groningen met. flank en ver*

rotte uitwaasfemingen befmetten , hoedaanigen

zyn de Lederhreideryen , en diergelyken , wel

verre buiten de ftad, en naar het laagfte gedeelte

derzelve , verplaatst hebben ; naardien deezen

,

fchoon ten voordeele , en ter kosiwinninge van
fommige inwoonderen ftrekkende , de meesten
in gevaar van hun leeven ftorten Qv").

(i') ServuAcadcm, pag, ^3, Nsd^rl, VsrtaL pag, 61.
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3 In eenige Dorpen van het Ampt van
Maas en l^'^aal worde eene raeenigte hennip en
vlas geteeld , 't welk jaarlyks van het veld ko-

mende, in de flooten, langs de gemeene wegen
ter röccing wordt gelegd , en by warm weder ee*

nen verveelenden flank verwekt , welke ondet

de medewerkende oorzaaken töt de Ziekte te

DruM'l wordt geteld (t^). Wat uitwerkin-

gen dit in den Overwaard , Zwjndregtfenwaard

en de Beyerlanden hebbe , daar genoegzaam al

het vlas , uirgezondewi een weinig te Lis , be-

arbeid wordt, dat in de landen van den Helius
geteeld wordt ; als meede in de Alhlasjer- en

Knmpener waarden ; het Land van Woerden
en Ou üEWATER , is my niet düidelyk berigt

;

alleen meldt men uit het Land van Arkel,
dat onder die menfchen , welke den hennip be-

handelen
,
gemeenlyk kortademigheid en borst

-

Kwaaien , en daar uit volgende teering , als ook

roode loopende oogen , vooral by die den hen-

nip plukken , braaken en oplosfen , gevonden

worden ^ waar door weinigen in dit byzonder

werk van den hennip oud worden. — In den

Aiblajferwaard , alwaar de hennip in de opene

lucht geklopt wordt , vindt men niet alleen ou-

de , maar ook ftok-oude Grysaarts , dié van

jongs af in de hennip gewerkt hebben." ïn de

LopU

(ov) M. J.
DE Man i. c. psg. 6i,



CèfteUheid van het Vaderland voorVcloeijer., 533

Lop'tkef' en Krimpemr-imarden bevindt men 5'

dat het ftof de borst benadeele , aaraborftigheid

en oppresfte veroorzaake ; waarom die geenen

,

die 'er in werken , veel van een glas genevet

houden, om de ftof af te fpoelen. Te Gouda
j^

dat de Hekelfters , die den hennip behandelen ,

veel aan borst • kwaaien en long- verftoppingen

kwynen , door de meenigte van ftof, die de hen-

nip en deszelfs behandeling veroorzaakt. — In*

NopRD * Holland , alwaar de geroote en ge-

droogde hennip bereid , tot de Rolneering ge-

bruikt wordt , waartoe te Crommenie zes Beuk-

molenszyn, te Crommenie '^horn twee dito , te

Crommenie' dyk één , en te Wormer één ; die

voor het grootfte gedeelte tot Oost* en West^
grafdyk , Ryp , Graft^ Giootjchermer^ Noord-

einde^ en meer andere plaatfen gedreeven wordt ^

bevindt men insgelyks , dat veelen op hun jaa-

ren komende , eene benaauwde borst krygen,

Deeze Planten zyn van de Geneesheeren door-

gaans fchaadelyk geoordeeld (^) , en de uit-

waasfeming , uit het rooten of rotten ontHaande,

méér dan eens nadeelig bevonden (j/ ). Bülyk

dian , dat men in een Land als dit , alwaar zoo

veei

C X ) Dezeh'e ^ 'i^ de aangehaalde plaats.

C-V) RaMAZÏINI /, C, pag. 264. J. MUSSCHENBROEK /«trs-
duB'io

, §. 22S5. num.7» alwaar men vindt , dat deezê rotti-

ge reuk den geenen , die daar aan niet gewoon zyn , ondra-
gelyk 15 5 hun hoofdpyn verwekt, de Visfchen dood, en het
^^aier van kleur doet verauderen.
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veel van dit produ& gcTOnden wordt , en hêt
zelve zoo veel invloed op den binnen en buiten-

landfchen handel heeft, in zyne fchaadelyke uit-

waasfetningen nagegaan wierde ; en dac men de

noodige verbeteringen aan afgelegener oord , en

in zulk water , dac na deeze bewerking , door

aftapping ververfcht wierde , konde bezorgen.

4. De Traankooleryen doen een aanmerke-

lyken ftreek van de lucht aan , zoo dat zy de-

zelve op den afftand van een uur met ftatik ver^

vullen (;è).

5. De Zeepzkdemn leveren een afgrysfe^

lyken ftank uit , veroorzaakt , doordien de olie

of traan , die men daar toe gebruikt , onder het

kooken vlug wordt, en zich in de lucht ver-

fpreidt.

6. In Gelderland bewaart men het hooi

in klampen buiten 's huis. In Noord Holland
binnen , dat zeer naadeelig is. Veele Boereni

worden ^er aamborftig door enz.

7. De Kalkbranderyen verwekken weder

eenen anderen ftank , door de gebrande fchul-

pen en Frielche turf , welke men daar toe ge*

bruikt. En offchoon Harhngen geen der groot-

fte fteden van het Vaderland , en zoo na by de

zee gelegen is , dat de dampen geduurig in be-

we-
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weeging gehouden , door geenen tegenftand be-

lemmerd , en fchielyk kunnen verdreeven wor-

den ; zoo lydt het zelve nogthans veel overlasc

van A\e Stookeryen ^ waarvan een groot getal in en

omtrent de ftad zyn ; onder welke worden opge-

teld Brouweryen ^ Steen- Pan- en Jegel bak"

keryen , Kalk - branderyen , welke laatfte eenen

onzuiveren damp opgeeven j Zeep • ziederyen ^

Suiker ' rafinaderyen ^ en inzonderheid Zout^
branderyen of Zoutkeeten , welke aldaar menig-

vuldig zyn ; en wel dermaate , dat de Barome^
ter zelden aldaar ftil , en meest dagelyks aan

verfcheidene veranderingen. , op den eenen tyd

grooter dan op den anderen , onderhevig is. —

-

Van den anderen kant fchynt hier uit eene groo-

te nuttigheid gebooren te worden ; te weeten

:

dat waarfchynelyk de Epidemifche Ziekten van

Pokjes en Mazelen enz. doorgaans aldaar laater

ontttean ( §. LXXXII. 2 , 0. ) , dan op andere

plaacfen van de Provincie Friesland , die veel-

al van daar herwaards worden overgebragt ; niet

tagenflaande de 'dagelykfche communicatie der

veerfcheepen van deeze ftad op Amflerdam. —

"

Zeker is het intusfen , dat hoe meer de Koop-
handel bloeit , hoe meer de lucht door molens ,

zeilen , kielen , menfchen en beesten gekliefd ,

bevvopjen , gaande gehouden , en in geduurige

beweeging gebragt wordt; (waaraan men een
groot deel der gezondheid te Zaandam enz. toe-

Ichrvft;) hoe minderde fchaadelyke vermogens

XniL Död. Bb (§.
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(§. XXXIIL 3.) werken kunnen. Daar in te-

gendeel , by het kwynen van den koophandel

,

slles in eene omgekeerde rede werken moet

;

wanneer de gevolgen zyn vadzigheid , ledigheid

,

kleimnoedigheid , en dikwyls ook morfigheid en

gebrek ; welk alles vrugtbaare z;aaden der ziek-

ten voortbrengt.

8. Ten aanzien van de byzondere ^^tmO'

fphara is 'er eene, die niet van de gezondfte is,

te weeten het fchoonmaaken van de disteleerke-

tels tot den Moutwyn enz. in de Branderyen.

Tot welken en anderen zwaaren arbeid zich zel-

den inboorlingen , doch meestal bovenlanders ,

uit Weótphakn en Munfter herkomftig, laaten

gebruiken : willende of kunnende de eerften dit

i^waare werk en die hitte niet verdraagen. Want:

dikwyls moeten die heete of kookende ketels ,

om het aanbranden of om het fchoonmaaken van

binnen geëxamineerd worden , welke heete of

warme damp hen , die zich daar naa weder aari

öen kouderen dampkring bloot (tellen , vatbaar

maakt voor Ontfteeking , Rhetimatiqiie Ziekten

,

en Afthmata. Allen , die in de Glasblazeryea

arbeiden , verliezen hunne frisfche kleur , en

hebben ee,n bleek hol gelaat.

§. CXL. By deeze gelegenheid kan ik niet

voorby , van de zoogenaamde Hunne- of Het^
dampen , in de Berigten opgegeeven , melding

te maaken : die men in het voorjaar gemeenlyk

by
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by laage , drooge 00ste en noordooste winden ^

tegen den avond , ook wel des morgens , in het

land van Arkelj te Gorcom enz. gewaar wordt;

wanneef 'dè lucht met damp wordt bezet ^ wel-

ken men aldaar heidamp^ haardamp of heihrani

noemt ^ en 'die men vastftelt ^ veroorzaakt te

worden door het afbranden van de oude heide in

Drenthe en hooger op , ten dien tyde door de
Herders aangefleeken om den grond te zuiveren

^

en de nieuwe uitfpruitende heide te bevorderen

:

het geen ook met de Berigten van de Groninger

'Provincie overeenftemt , alwaar de bovengrond

dei: hooge veenen doorgaans , gelyk overal , meÊ
hei bewasfen is , op welke de landman zyne
fchaapen ter weide dryft t, en welke opk hier en
daar ter verbouwinge van boekweit , door afbran-

ding der hei ( §. CXIL ) , wordt bekwaam ge-

maakt ; het geen op fommige laage veenen ooiê

gefchieden kan, — Ook heeft men deeze dam-
pen of rook in Overyssel ; van welke meij

meldt , dat zy met ftreeken worden heen ge- ^

voerd 5 en tot in NooRD-HoLjLAND over de
uitgeftrekte Zuider • zee overgebragt ; doch men
meent , dat zy noch goed noch kwaad doen aan

de bloeifels der boomen , noch aan de gezond-
heid der menfchen ,

gelyk men verzeekert , jaa-

ren ageer een befpeurd te hebben : weshalven

zy tot nog toe niet onder de medewerkende
oorzaaken van de ziekten des Vaderlands kunnen
gereekénd worden.

Bb 2 An^
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Andere Zaaken, haar opzicht op den

Dampkring der Nederlanden hebbende.

§. CXLI. Veele andere zaaken kunnen

buiten twyffel hier toe gebragt worden ; doch !

wie der ftervelingen is in ftaat die alle op te noe-

men ? Tot dit oogmerk zal het mogelyk genoeg

zyn , dat men , om de verdeelingen en fplitfin-

gen niet onnoodig te vermeerderen , dit laatfte

ftuk alleen brenge tot de Ek&riciteit , de Fer-

menging der in den dampkring behoudene lichaa-

men en beginfelen , en derzelver Beweeging op

het aardryk, met al wat daar op is.

I. De Ekctriciteit. komt hier buiten twyf-

fel in aanmerking ( ^ ) , als die in meer dan een

opzicht betrekking op den dampkring en onze

lichaamen heeft. Men weet , dat zy de men-
fchelyke lichaamen aandoet , en in dezelve ver-

anderingen ten goede of ten kwaade voortbren-

gen kan. Men weet ook , dat dit vermogen ,

of de ftoffe van welke zy afhangt , niet altoos

in gelyke veelheid , of met gelyke kragten , door

de lucht verfpreid zy , maar meest afhange van

de onderfcheidene uitwaasfemingen in de lucht

,

uit ideoëk&ripe lichaamen , of van dit vermogen

ont-

(fl) J. BasteH Geneesktmdige Fmie ovsr ds Lucht* HolU

Maatfcba^p^ , lil. Deel, pa^. 92,
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ombloot , opftygende ; in welke zy , zonder

opzicht tot eene drooger of vogtiger lucht , haa-

ien grond heeft ; en dus , naar maate van die

meerder of minder , anders en anders is , en de

lichaamen der menfchen onderfcheiden aandoet.

Of nu ons Leevens- hginfel ^ Pnmphim vitale ^

irritabtlitas , t^ tyo^^m , hier in gelegen zy , mo-
gen de laater ontdekkingen , ten nutte der Ge-
neeskunde 5 in het helder daglicht (tellen ( <^ ) ;

en die nuttige en uitgebreide weetenfchap met
deezen fchat vermeerderen. Men hebbe zich

dan wat goeds te belooven van het Vraagftuk ,

van de Academie der Weetenfchappen , fraaije

Letteren en Kunsten , te hyon ; te weeten :

Of de Ek&riciteit van den Dampkring eenigen

invloed op 's Menfchen Lichaam hebbe ; zoo ja ^

welke de uitwerkingen van dien invloed zyn ? om
voor het jaar 1776. te beantwoorden. — Tot
ons oogmerk zy het genoeg , dat men weete

,

dat (te Ele&ricitett , in vogtig weder ^ doorgaans

minder zy ; vooral , dat het yzerdraad in eene

met kwaade vogtige dampen bezette kelder ge-

legd , geene teekens van Ele&riciteit geeve by
het uitkomen , hoe fterk het begin de tegen-

woordigheid dier vloeiftofFe betoone (c). —

-

Men herrmnere zich hier by de verminderde irrï-

tabiliteit in alle vogtige luchts-gefieldheden enz.

c>

(&) H. D. Gaubii Inftitut. Pathol. Medic. §. 1 85,

C^). H^Uandfck Maatfclmf>y, Hl. Deel 5* pag, 92»

Bb3
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(§. XL.) ; en overweege de gegronde berpiege-

lingen dier geenen , welken de vergiften voor-

namentlyk achten pp de zenuwen te werken (^)z— De overeenkomst , die 'er tusfehen deeze

uitwerkingen, en het gevolg daar van, op onze

zenuwen is (^) : de ontaarting van onzen ei-

genbedorven Spirituè Re&or (ƒ), veroorzaakt

door belette onzichtbaare uitwaasfeming , door

de vogtige lucht , dampen en uitwaasfemingen ,

verminderde irritabilitett en ek&riciteit der lig-

haamen en van den dampkring. — De ge*

woone uitwerkingen in der menfchen lichaamen

by alle kwaadaartige koortfen , als Flaauwten ,

fchielyk verval van kragten , benaauwdheden aan

het hart , Sudor colliquativus ^ blaauwe vlekken

enz. ( ^ ) ; wanneer de onvermydelykheid van

kwaadaartige Rotkoortfen , in zulke gefteldheden

van lichaamen , gronden , huizen , levenswyzQ

en dampkring, van zeiven blyken zal.

2. Van niet minder uitgebreidheid als duis*

terheid is de onderlinge 'vermenging van alle die

vogtige , en uit het aardryk bezwangerde opfty-

gende dampen , met alles wat daar by van men-

fchen , dieren , planten , bereidingen enz. zoo

als van ^« XXXV. af, boven gezien i$, uitwaas*

femt^

(4^- Dezelve y pag. na.
(e) Dezelvs y pag. 92, ii2«

(ƒ) L. Stokke y,k-wynende Ziekten, 5* 193. pag. 11^?-

(^$y Hgllmdfche Maatfcbaj^py , UI. Peel; pa^. ii^.
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femt , en in deq algemeenen oceaan van het bo-

ven uitfpanfel boven hetaardryk vergaderd wordt;

welke door de §. XLV. gemelde , en wie weet

,

door hoe veele andere onbekende oorzaaken , in

eenen ganfch anderen aart van fcherper , of na-

deeliger , beter 5 of heilzamer, veranderen. —>

Een ftuk , welk voor myne tegenwoordige rui-

me taak , van veel te groote uitgebreidheid en
diepte is , om 'er iets meer , dan de enkele aan-

wyzing van voort te brengen Het verdient ee-

ne alleropmerkzaamfte nafpooring , en door den
tyd eene weldoorwrogte Verhandeling. Men
zie, hoe de onfterfFelyke Boerhaave zyn
onvergelykelyk vernuft hier op geoefend hebbe

,

en wat ongelooflyke moeite, vlyt en arbeid, de

alomberoemde ^. van Musschenbroek ,

aangaande het leerftuk der verhevelingen , lucht

,

dampkring en Ele&ficiteit , reeds hebbe aange-

wend ; op dat ik den roem van anderen , door

de kortheid , niet verduistere ! Men drukke

hunne wel afgemeeten en naauwkeurig gezette

voetftappen : men leere den Hemel zoo wel in

zyne fchitterende als omloopende lichaamen , en

de ligt voortgedreevene lugtige Lucht en Verhe-

velingen kennen ; en richte de geneeskundige

vvaarneemingen zo in, dat die alroos in de over-

eenftemming van den ganfchen Hemel , en niet

van eene enkelde Verheveling alleen genomen
worden ! wanneer mogelyk die nevel , die ons

m genoegzaam in elke Conflitiitio Epidemica be-

Bb 4 dwelmt.
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dwelmt , verdwynen zoude ; zoo dat wy .het

duidelyk en eenvoudig verband zoo klaar en on-

derfcheiden misfchien zouden leeren verftaan
,

als vvy hetzelve thans in de andere ziekten door-

zien en onderkennen.

3. De heweeging brengt geene mindere ver-

andering in deeze uitwerkfelen ( i en 2) voort
^^

als in den ganfchen dampkring ; door die te ver-

meerderen , te verminderen , te verfpreiden \

elders heen te voeren , ofte over eene zekere

plaats bepaald en ftil te houden. — Het ver-

mogen der bekende zoo wel als der verborgene

of onbekende eigenfchappen van den dampkring

( §. XXXV. ) , hangt grootelyks daar van af
( §•

XLL), naar maate die (lil gehouden, ofte in

beweeging gebragt , ofelders heen gedreeven wor-

den. Vermits de ruste dezelve doorgaans doet

toeneemen : gelykerwys men verneemt , wan*
neer de lucht , alleen met vogtfge uitwaasfemen^

de dampea in den winter
(
§. XLV , XLVI.

)

belaaden zynde , ftil en zonder merkelyke be-

Weeging is ; ofte in vogtige huizen niet genoeg

met dporwaaijende winden of tocht ververfcht

wordt. Maar van veel meerder gevolg is dit, ia

eene lacht , die met andere eigenfchappen be-

zwangerd , Jn rust , of buiten genoegzaame be-

weeging gehouden wordt ; als in de gevangen-

huizen , in bekrompene plaatfen , alwatir veeleq

te gelyk zamen woonen , en door hunnen uit*

gaan*
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gaanden Spiritus Re&or , gebrek aan verfchoo^

ning enz. de lucht of dampkring , welke hen

omringt , befmet , in en uit ademen. De opklim-

mende olieachtige deelen der planten , haar by-

zondere Spiritus ReSior ^ benevens die der men-
fchen , dieren , delfllofFen , en alle die zaaken

,

welke in dit hoofdftuk , als daar toe bekwaam ,

zyn opgenoemd , zullen , in den ruimen ba-

jerd ontfangen , en , aan zich zelven in rust

overgelaaten zynde , eene meer hevige verande-

ring van opbruisfing , concentratie enz. onder-

gaan , dan wanneer die door beweeging in onrust

zyn , en de onderlinge aanraaking en bewer-

king der te vereenigende lichaamen , door de-

zelve daar in verhinderd worden. Gebrek
aan beweeging der fchaadelyke , befaiette , of

vergiftige uitwaasfemingen in den dampkring , is

dan by de gewoone eigenfchnppen van den zel-

ven , den meesten tyd de Baarmoeder van be*

fmettelyke Epidemifche Ziekten. Naardien men
niet zelden in veelen van dit foort gewaar wordt,

dat die , by ftil weder , en doortogt miflende

plaatfen , ofte by eene hangende bezwaarde lucht

zonder beweeging , doorgaans heevigst woeden»

Zag men de Kinderpokjes imm.er zoo zeer hun ge-

weld oefFenen , dan in de laatfte maanden van het

afgeloopen jaar , wanneer zoodanig eene luchts-

gefteltenis plaatfe had/? De meeste Donder-
ftoffen ziet men in den zomer by eene warme
ftille lucht vergaderen en zich verzaamelen ; zoo

B b 5 dat
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dat het firmament als met een zwart floers over-

trokken fchync ; Wjölk door een ichielyk opko-

menden wind verdreeven, en elders heen gevoerd

zynde , de glans des uicfpanfels zich weder als

vooren luisterryk vertoont. Eindelyk is het door

deeze beweeging , dat de befmecte luchc , zoo

van de zoute flikken , als bovenkomende lande-

ryen in de Droogmaakeryen , of na voorafgaan-

de overfl:rooming , en de verandering van lucht

en warmte op dezelve ( §* XLll. 1,5. §. L.

2,3, 4.) , elders heen gedreeven wordt ; en ,

waar die zich gevoelen laat , lichaamen en men-

fchen , naar de onderfcheiden ligging der flieden^

aandoet. —
COROLLARIA.

Uit deeze Iaatfl:e overweegingen der Lucht
vkf van frelvken !blykt van gelyken :

I. Dat verminderde EleEfricheit by vermin-

derde IrritabiUteit , en vermeerderde fchaadely-

ke vermogens , doorgaans hand aan hand gepaard

gaan : en dat uit dien hoofde de ziekten op zul-

ke plaatfen vallende , alwaar deeze vermogens

onderling zamen werken , noodwendig van eene

kvvaadaartige natuur zyn moeten.

II. Dat 5 uit overweeging van n"". 2 en 3.

de Landen van Staats - Vlaandkken , en het

ziii-



Ce/lcldheid van het Vaderlaiid voortvloeijen. 395

zuidelykfte , en voor een gedeelte het oostelyke

gedeelte van Zuid -Holland, grootelyks tot de

Landen van den Helius behoorende, van ge*

lyken door die zelfde oorzaaken , als de Ztetm^
' fche Eilanden zelve , worden aangedaan,

IIL Dat, gelyk het Eiland D^r^r^^/^^, en
de landen , om den verdronken Zuid- Holland^

fchen Waart gelegen , die , door de uitwaasfe-

ming van deeze wyde plas , en de ruime mon-
den van den gemeenen Maas en Rhyn-mond ^

in de Landen van den Helius uitwaterende ,

door zuidwestelyke winden herwaarts heen ge-

dreeven , van gelyken worden aangedaan , zoo
wel 5 als de overige (leden en landen van het

Vaderland , in die ftrekking gelegen : welke be^

trekking van gelyken omtrent de Haarlemmer -

Meer (g. XXXV. 3. h. i.), met de landen,

om en over dezelve gelegen (/^) , de Zuider-

Zee,

( /o Het water van de Haarlemmer - meer door zuidwest©
•winden naar de fluizen te Spafendam doov Haarlem gedreeven,
zet de gragten en cingels wel eens vol modderig water.
Sparenwoude en Sparendam krygen veele koude en vogtige uit-»

vaasfemingen uit de Meer , w^aarom haare inwoonders meer
dan die van Haarlem onderhevig zyn aan ziekten uit belette
doorwaasfeming en ophouding van bedorvene vogten ont-r

llaaude , inzonderheid te Sparendam. Waar van daan Scor^
lilt , Roos , Rotkoortfen , Rbeumatique pynen , Morbi isciadici

hier zeer gemeen zyn. -— Zoo krygt men in Noord- Hol^
lAND van deezen kant ook zeer veele uitwaasfemingen , be-
halven de veelvuldige uit de Zuider-zee enz. En dit fchynt
waarfchynelyker rede van de Gal- en Rot- koortfen te Haar^
km en Alkmaar in heete zomers te zyn , wegens de gecon-
centreerde uitwaasfemingen van d# moer* eu veen-achtigQ

Haai»
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Zee , de Itiesfche Meeren (/) , de wateren

van den Dollen enz» plaats heeft. — En in

welke beweeging de grond fchynt gelegen te zyn
van die ziekten , welke Hippocrates ait ee-

ne vogtige luchtsgefteldheid befchreeven heeft
,

welke anders in zyn land niet natuurlyk fchee-

nen (/é).

Aanhangfel over de Epidemique
Ziekten.

§. CXLII. Of fchoon deeze Ziekten ei-

gentiyk niet tot het antwoord behooren , welk

de Maatfchappy verwagt, zoo kan men nogthans

niet nalaten , met een woord daar van melding

te doen. Want , hoewel deeze ziekten allen

landen en volken gemeen zyn, zoo deelen nog-

thans de Fereenigde Nederlanden enz. door hun-

ne byzondere gelleldheid grootelyks in dezelve

mede

;

Haarlemmer- en Lange- meer euz. dan dat men de oorzaak

daar van in den vermakelyken Hout zoeken zoude. In weer-

wil van het groote Haagfclae Bofch ,viudt men aldaar wei-

nig van deeze koortfen (^. LXXIIL).

(f) Zonderling ondervinden dit 5taüörm , Molqueren, Hin-

lopen , Sloten , Sneek , Makhm , benevens de ftad Leeuwaarden
,

van de Meeren , die om of naby deeze'opgeno-mde plaatfen

gelegen zyn , en van de uitwaasfemingen derzelvcn in vcr-

fc heide rigtingen ontfangen. *

(i^) Vergeleeken met Pj^ingle , Malad, des Armécs, p. 301.
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mede ; en derzelver natuur iö , ^oo wel in dee-

ze als in die landen , doorgaans niet min verbor-

gen , dan ten tyde van Hippocrates , die van

alle weerkundige waarneemingen , met opzicht

tot den Barometer en Thermometer , ontbloot

was. Zyne waarneemingen , op de bevinding

alleen fteunende , verkeerden omtrent de ziek-

ten , *die door verandering der verwisfelde jaar*»

getyden ontflonden ; en zy komen zoo naauw-

keurig met die van deeze tyden overeen, dat 'er

byna geen verandering in befpeurd wordt. Ter-

wyl hy nogthans erkende , dat 'er in andere

Epidemifche ziekten, van deeze regels afivyken-

de , To S-ftcv of B-etov ri , ict Goddefyks , iet ver*

borgens was.— En , wanneer men de zaak wel
inziet , zal men niet zelden bevinden , dat fommige
Morbi epidemki van verborgene zaaken afhangen

;

waarvan de rede niet heeft kunnen verklaart wor-

den ; 't geen mogelyk kan. veroorzaakt zyn, dat

men door gebrek van genoegzaame kundigheid
,

of van naauwkeurige waarneemingen ; andere oor-

zaaken , als die der Hemelfche Lichaamen , en
derzelver invloeden ( §. XXXIV. ) , in over-

eenftemming met die van anderen (§. XXXV.
XLIV. XLV.), of der eerden misfchien alleen;

niet genoeg hebbe gadegeflaagen , of behoorlyk

in aanmerking genomen. — Veele ziekten zyn
voor 5 en door Sydenham, en na hem be-

fchreeven: weinige komen overeen , of konden

van
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van bepaalde oorzaaketi afgeleid worden* Ra»
MAZziNi heeft dit to B-^qv van eene bedorven

iucht verklaard (/), doch Me ad daarentegen

heeft zich niet gefchaamd , dit opentlyk aan den

invloed det Sterren y enz. toetefchryven Qm^;
waarby men meerder gisfingen , doch die niets

zekers bewyzen zouden , konde byvoegen. —
Maar ook in weerwil van dit alles , blyv-en 'er

duisterheden over, die zich noch door de eene^

noch door de andere waarfchynelykheid , laaten

verklaaren. — Zoo word 'er in 1730. eene

algemeen doorgaande ziekte door ganfch Europa
gevoeld : veelen gaven zich werk die afteleiden

van een of ander bewolkten dag , wanneer de

lucht de Longen fcheen aan te doen , en eene

foort van Verftopping en Roos voort te brengen*

Doch deeze ziekte werd niet alleen in Europa ^

en in de Nederlanden , maar zelfs op Zee , op

de Schepen , onder de Matroozen , die van

SuRiNAAMEN hcrwaards kwamen , ontdekt.

Welke ziekte dan niet van eene bekende , maar

van eene verborgen oorzaak afhing. Hier fcheen

(O Opera wmia j pag. 370.

Cw) Et tanti fime Momenti funt hujusmodi concurfus ut
citra diibium fit his quandoque acceptam referri debere'fubi-

tam & occultam Morborum Gentibus univerfis ingruentium
vim. Neque aliud Hercules eft Hippocratis ^sw tJ, cujus

in ^grutidinibus rationem haberi jubet
,
quam ambientis

Terram Aëris flatus ab Aftrorum Imperio genitus. üti la-

tius alibi di^tum eR. De Imperio Solis ac Ltmce^ Cap. 1. pag.

m. 196.
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ie oorzaak algemeen* — Het gebeurdt ook

niet zelden , dat een enkel menfch aangedaan

zynde, zo als te Edam, in de oude Loosdregt ^

te Maurik , te Drumel enz- (§ CXXXIV.^
de befmetting daarna algemeen wordt. — JDe

oorzaaken fchynen wel algemeene uitwerkingen

te hebben ; maar hier in openbaart zich een mer-

kelyk verfchil. Op dat ik dit ftuk eernigermaa-

te bevestige , zal ik 'er de waarneemingen van

een opmerkend Geneesheer, [den Heer J. H,
Stol te] 5 byvoegen, Deeze antwoordende

op de vraag , welke de redenen van het meer-

der getal Rotkoortfen te Zwolle m 1772. enz.

waren. ? fchreef : „ Ik weet die rede niet.

Men zoude , wat aanbelangt die vraag , volgens

myne gedagten , de Rotkoortfen afleidende uic

kwaade en rottige ftofFen in de eerfte wegen , al

het geen zulke rotftofFen veroorzaaken kan , als

oorzaaken van de Rotkoortfen mogen aanmerken

,

en gevolgelyk de duurte van alles , en daar door

by den gemeenen man veroorzaakte fchaarsheid

van levensmiddelen , en gebrek aan het nood-

wendige , als oorzaak van die Rotkoorts kunnen
aanzien , en ftellen , dat de befmetting verder

4ie ziekte voortgeplant hadde. Doch zoo zeker

als het is, dat kwaad voedfel en gebrek aan hec

noodwendige, den menfche voor, deeze en an-

dere ziekten vatbaarder maakt ; en dat de Rot-

l^oorts , voornamentlyk voor den minderen rang

van raenfchen zeer befmettelyk is ; zoo zeker is

het
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het ook , dat 'ef nog andere onbekende oörzaa*^

ken zyn van deeze ziekte , van welke fomrnige

mogelyk alleen in het geftel van deezen of gee-

nen lyder huisvesten , en geenzins in het kwaad
voediVl , in de levenswyze , of in de lucht

,

waar in zy leeven , te zoeken zyn. Te Grams-
iergen , twee uuren van Coevetden , en negen
uuren van Zwolle^ ontftond in November 1772
eene allerkwaadaartigfte Rotkoorts met Peteckien

enz. , die dat ganfche jaar geduurd heeft. De
eerfte , die de ziekte kreeg , en daar aan over-

leed , was eene Vryster van 05 jaaren oud ^

laboreefende aan hyflerique toevallen e% menfibus

fuppresfis , maar had geen gebrek aan iets ; en
men kan niet veronderftellen » dat zy door be-

fmetting de Rotkoorts heeft gekreegen , terwyl

zy in geen vierendeel jaars uit Gramsherg^en was
geweest. In het huis , waar in deeze Vryster

woonde , zyn vervolgens anderen ziek gewor-

den , en de befmetting is daar van buiten 't huis

gebragt , door de Moei van de eerfte , welke de

zieke oppastte , en kort daar na ziek werd , en

^ook geflorven is ; hebbende mogelyk ook ande-

ren die ziekte aanftonds in andere huizen ver-

fpreid. De een krygt derhalven de ziekte uit

gebrek van behoorlyke levensmiddelen ; een an-

der , om dat hy , zieklyk zynde , geene goede

fpysverteering heeft , en daar door vol kwaade

ftoffen in primis viis vervuld wordt ; een derde

,

en vervolgens verre weg de meesten , door be-

Iliiet-
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fmetting. Edoch deeze redenen zyn niet vol-

doende , want zy verklaaren niet , waarom juist

in Zwolk in het laatst van 1771. en geduuren-

de 1772. en in het begin van 1773. ^^^^ de

Rotkoorts gras/eerde , dan te vooren , toen de

duurte ook plaats had, of waarom in 1769.^
Deventer veele Rotkoortfen waren , en toeii

geene te Zzvolle ; waarom te Hardenberg in 't

midden van 1772 , en te Gramshergen , een

ftedeken één uur van Hardenberg
,

juist op het

einde van 1772* en geduurende dit geheele jaar,

die ziekte geweest zy ; waarom te Hardenberg
maar 90 menfchen zyn ziek geweest , en van 8

naauwlyks één geftorven is , en te Gramsbergen

veel meer zyn ziek geweest , en van 3 niet meer
dan één geftorven is ; zynde Hardenberg , uit

hoofde van het getal inwoonders , en de armoe-

de van veelen , meer gefchilij: tot eene hevige

ziekte als Gramsbergen^ Die oorzaak moet dan

in de lucht gelegen zyn : maar wat verfchil van

lucht is in een uur gaans ? en wat rede , dat in

1772. de lucht juist te Hardenberg^ en in 1773.
te Gramsbergen j de Rotkoorts aanftak en onder-

hield ? Het water of de grond moeten het dan

doen ; maar ook beiden zyn gelyk* Echter ver-

fchilt de fiiiiaüe van beiden ; liggende Grams-
bergen in der daad wel hooger dan Hardenberg ,

maar met betrekking op de omliggende landen ,

laager : hier van daan zoude dan kunnen afgeleid

worden de meerder hevigheid der ziekte ; maar

XFIIL Deeh C c daar
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daar uit is niet te verklaaren , waarom te Har-
denberg de ziekte één jaar eerder geweest zy ,

dan te Gramshergen , welke plaats de ziekte

door geene befmetting gekreegen heeft : gevol-

gelyk al wederom eene hapering ! en als men uit

de kager ligging van Gramsbergen de eigene

ziekte wil verklaaren , waar blyfc men dan met
Deventer y welke ftad veel hoger ligt dan Zwol-

le , daar nogthans te Zwolle de ziekte veel lig-

ter en veel zeldzaamer is , dan te Deventer ;

wil men dat uit de engheid van de ftad Deven-

ter ^ en de morfigheid der ftraaten afleiden, waar

blyft men dan met Dwlnglo ? een boerfchap

in Drenthe , op het vlakke land , alwaar alles

ruim en luchtig is , en geene wezendlyke morsfig-

heid , welke de lucht daar bederven kan, plaats

heeft ,
gelyk in enge fteden : waar vindt men

daar een' wooning , in welke de lucht zoo on-

zuiver is , als in de bekrompen huisjes en ka-

mertjes in eene ftad ? Duizend dergelyke en

andere zwarigheden kan men maaken ! Ik ge-

loof wel , dat , behalven eene eigenaartige ge-

fteldheid van den menfch , behalven het gebrek

aan behoorlyk voedfel en andere noodwendighe-

den , behalven de befrnetting enz. 'er iets in de

lucht is , het welk wy als eene voornaame oor-

zaak moeten aanmerken , van de hevigheid en

algemeenheid der Rotkoortfen , het welk , by
ftreeken , den menfch , even als de Ryp de

Plantgewasfen aandoet. Doch v/at die zy , we-

ten
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ten wy niet ! En dat blykt , di^nkt tny , ge-

noeg , uit het geen ik dan voor, dan tegen dee-

ze en andere oorzaaken , zoo aanftonds opge-

merkt hebbe."

§. CXLIII. Met de Kinder- Zkbe is

/het eveneens gelegen. Deeze weet men, dat

door befmetting komt , en zonder befmetting

niet voortgebragt wordt ; maar boven dien weet

men , dat die befinetting niet altoos even guns-

tig voortloopt ; fomtyds geen voortgang heeft

,

en op een anderen tyd allerhevigst woedt. -

—

Dat H u X H A M , op dit verfchii lettende , ge-

vraagd heeft : of 'er geene byzondere gefleldheid

in de lucht imre^ die dit hegunfligde ? Qny —

•

Dat de twistfchriften voor en tegen de Inenting

dit als eene waarheid veronderfteld hebben enz.

'Maar is hier ook niet eene gaaping, die van dee-

lzen regel afwykt?

I. Te Middelburg was die ziekte jongst in

elf jaaren tweemaal vernomen , eens heel llerk,

en eens maarmaatig : in de maand Oftober va,n

1760, waren de Variol(Z maar even opgehou-

den , en bleeven weg tot de maand van Augustus

1765, wanneer die tot in de maand Mei 1769.
hebben gegrasfeerd : beginnende wederpfn in

Mei 1769. of fchoon niet fterk , en bleeven tot

(n) O^^m omm'^, Tom. Ivp?rgfl'ï ^5?TTOt.B.
' -

C C 2
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in April 1770. aanhouden; en federt zyn'er hier

geene vernomen, — Deeze tyd is te kort om
'er iets uit te konnen opmaaken ; — doch uit

de aanteekeningen [ van myn oud Grootvader

,

oud Oom en Vader , eikanderen federt den jaa-

1658. (fchreef de Heer E. P. van Visvliet,)

in de Praélyk hier en te Walcheren vervangen

hebbende,] kan men opmaaken, dat 100 jaa-

ren door elkander gereekend zynde , het volgen-

de middelgetal kan opgemaakt worden ; te wee-

ren vier jaaren vry , en twee jaaren Epidemicq.

Zelfs zyn 'er maar 3 aanmerkelyke verfchillen in

deeze orde ; waar van 'er twee tot ons voor-

deel , eene enkelde maar tot ons nadeel is uitge-

vallen. De eerfte tot ons voordeel is onmoge-

lyk net te bepaalen : de tweede was van 1753.
tot 1760. en dus zeven geheele jaaren : de ee-

nigfte 5 in ons nadeel , is de laatfte , die , zoo

als boven gezien is , van 1767. tot 1769. is

weggebleeven. — Uit deeze aanteekening kan

ik liiet voorby, het nut van dergelyke waarnee-

mingen te roemen en aan te pryzen. Maar ik

vraage teiFens , of men die zelfde reden overal

vinden zal plaats te hebben ?

2. Te Zirkzee , maar 6 uuren van MiddeU
lurg gelegen , had een andere loop plaats. Al-

hier fcheenen zy over 30 a 40 jaaren dikwyler

weer te komen, als federt dien tyd. In het jaar

1752 en 1753. \^aren zy ongemeen kwaadaar-

tig ; doch na dien tyd zoo. niet. En federt 8

of



Gejleldheid van het Vaderland "coorivloeijm, 405

of 10 Jaaren na de laatfte befmetdng , had men
nu en dan maar een enkelden vernomen, die uic

Walcheren of andere plaacfen befmet overgeko-

men was , zonder dat die ziekte zich verfpreid

hadde. Doch in het jaar 1773. hebben die we-
derom hevig aldaar gewoed.

3. In het Eiland Overflacqué , werden na

het jaar 1763. en 1764. geene Kinder- pokjes

vernomen , maar in 1772. door een jongen aan-

gebragt , by welken deeze ziekte zich op Zee
op een visfchuit had geopenbaard , dewelke daar

na het Dorp van Mtddelharnis
^ ( van waar men

jaarlyks veel op Londen vaart , ) en te Som .

metsdyk enz. verfpreid werd , in welke plaatfeii

zy verfchrikkelyk woedde.

4. Te Nymegen zoude die om de 4 ^ 5
jaaren zich vertoonen.

5. Zonderling goedaartig fcheen deeze ziek-

te geduurende 17 jaaren te Doesburg geweest

te zyn , in welke ftad van alle lyderen , door

den zelfden Geneesheer behandeld , maar één

overleeden was,

6. De kwaadaartigfte Vartol^ waren te 2'!ut'

phen in het jaar 1758» en 1759. geweest , waar
aan veele Kinderen en Bejaarden geftorven zyn.

In het jaar 1771. waren die zeer goedaartig.

Men is van oordeel , aldaar meer dan elders ^

Jian deeze ziekte , door de geduurige vervvisfe-

ling der Garnizoenen , 'onderhevig te zyn.

C c 3 7, In
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7. In OvER/YSSEL heerfcht deeze ziekte

mee tusfenpoozen , in Deventer , Campen en

Zwol/e telkens na verloop van 3 of 4 jaaren we-

derkeerende ; doch in andere kleiner (leden en

op het land , veel langer tusfenpozen hebbende.

De eene Epidemie is zeer hevig , de andere min-

der. De meeste voornaame lieden , en fomrai-

gen van een minder rang , te Zwolle , weeten de

woede deezer ziekte door de inenting voor te

komen , welke in deeze Stad , allereerst in het

jaar 1769. onder veele ftribbelingen ingevoerd

is, ^n nog gelukkig geoefFend wordt ; gelyk on-

langs nog te Volknhove , alwaar de natüurlyke

Kinder ' pokjes , in het voorjaar van 1771. aaa

veelen , na de kleinte der plaats , doodelyk is

geweest , hebbende dezelve aldaar federt 10 of

12 jaaren nieuw gegrasfeerd.

8. Te Cukmhrg zyn de Varioïa , in de

laatfte 30 jaaren, waargenomen in 1744, 1749,

1754, 1757, 17Ö1, 1767 enz. waaromtrent

aan te merken is , dat die hier , van elders aan-

gebragc , zich wel eens zoo weinig uitbreiden ,

dat zy de naam van Volk -ziekte niet voeren

kunnen.

9. [Te Gouda hebben dezelve in de jaaren

176Ö, 1763 , 1765 en 1773. geregeerd; maar

allerkwaadaartigst in het laatst - genoemde jaar

,

zynde op dien tyd voor velen doodelyk geweest.

• 10. Te Schoonhoven waren die in 1761 en

1762. confluent , in 1765. meest discreet,']

II.
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1

1

. Volgens de gemeengeraaakte Sterflysten

,

zyn'er te Rotterdam aanoverleeden , in de jaarem

1771. 48 , in 1772. 650 , in 1773. 43 , ia '

1774- 43. [ifl 1775- 4> en in 177Ó. 7^.(n)].

12. Te Schiedam grasfeerden die in 1753.

en 1708. (§. LXX. 2.) ; doch even als elders,

den eenen tyd goedaartiger , en weder op ande-

re tyden kwaadaartiger ; kunnende men niet zeg-

gen , dat zy minder alhier dan elders menigvul-

dig zyn ; wyl de befmetting gevat hebbende ,

zy zich nu eens fchielyker , dan langzaamer ver-

breidt. Buiten die opgenoemde jaaren is men in

de tusfchentyd vry gebleeven van, algemeene be-

fmetting, fchoon 'er wel perfoonen in deeze ftad

gekomen en geweest zyn , die het fmet der Pok-

jes van elders opgedaan hebbende, die Ziekte

ondergingen , en van dezelve herfteld wierden ,

zonder dat* 'er een tweede of derde door befmec .

is geworden. Waar uit men opmaakt , dat de *

befmetting hier niet zoo gemakkelyk , als op an-

dere plaatfen vat , of meer werks heeft om zich

te verfpreiden , 't geen men iosgelyks van Har-
lingen aanmerkt.

Cn) De Heer Prof. Nahuis geeft in zyne Leerre:kn, p. 62,
in de Aanteek, en de Verbeteringen p« i n verfo , deeze bereke-
ning op, als : in het jaar 1772, 750; en van Novemb. 1775.
tot November 1776. zyn ten naastenby 800 aan deeze ziekte
overleeden : of van Jan. 1775 tot Jan. 1776 783. met 32 van
September 1775. zamen 815. in welken laatileiuyd Ül 'sHags
die ziekte byna niet vernomen verd.]

C 4
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13* Te Maas/luis waren in 14 jaaren tyds

de Kinder - pokjes maar tweemaal vernomen , als

in 1761 en 1769. welke laatfte Epfdemk wel
16 maanden geduurd heeft (§. LXXl. 4.), en
zeer kwaadaarcig geweest is. Het getal der ge-

ftorvene was aldaar , even als te Deift en in

'sHage op die jaaren, naar de evenredigheid

der menfchen,

14. Te Delft worden die berigt om de 5,
6 k 8 jaaren te komen.

15. Van 's Hage heeft wylen den Heer
Prof. T. ScHWENKE dit mede bevestigt (^) ,

alwaar die thans dien regel niet fchynen te hou-

den. De jongde^ loop , volgens de verzameling

van naauwkeurige Lysten enz. is in deeze order

geweest, als in 1757 en 1758, 1762 en 17(^3,

1766 en 17Ö7, 1769 en 1770, en 1773* epi-

demie é ; de overige jaaren fporadicè ; en de jaa-

ren 1755 en 17(51. alleen geheel vry (py

1 6- Te Leiden regeerden die in het begin

van 1768. Epidemicé , 'maar zeer goedgunftig ;

federt werden 'er geene tot 1773. vernomen ,

wanneer die eene ysfelyke flagting aanrechtten.

H^et beloop te Amflerdam is uit de Jiyiage (0
af te neemen,

17. Te

(0) Hollandfcbe Maatfcbappye , V. Dee/, pag. 164. en VIII.

Deel

,

pag. 188.

(p) Men zie de Bylage , lett. U,

CO ibi<i^m , letu Y.
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17. Te Hoorn vernam men die, wat de

iaatfte jaaren betreft , in het jaar 1757 en 1758.

vry hevig ; in 't jaar 17(52. vertoonden die zich

weder , maar niet algemeen en zeer goedaartig j

doch in het jaar iy66. weder vry algemeen ,

maar van geen kwaad foort ; zoo dat die in 10

jaaren zich aldaar driemaal hadden laaten zien ;

tot het berigt van 1772. naamentlyk ; want in

1773. waren die aldaar ook zeer algemeen ge-

weest, en ongemeen boos.

18. Te Edam regeerden die mede in jy6i
en 1768. In zes jaaren tyds (^774-) had men
die aldaar nooit kwaadaartig gezien.

19. Te Harlingen komen dezelve, als el-

ders , om de 4 è 5 jaaren , en vertoonen zich

dan in den beginne vry zagt , maar worden al-

lengskens kwaadaartiger , fleepende telkens over

het geheel gereekend , ten minden een tiende

gedeelte van de lyderen weg ; of , volgens een

ander berigt , om de 7 , fomtyds om de 5 jaa-

ren. In het jaar 1769. werd de befmetting van

Amfterdam , door een perfoon , met het ergfte

foort belaaden , aangebragt ; deszelfs familie en
eenigen in de buurt werden 'er door aangefte-

ken , doch met gunftiger foort : dan de lucht

,

meldt men , niet gefchikt zynde tot het over-

liaan van het fmec , zoo werdt het van zelvQ

uitgeblufcht.

C c 5 20, Te
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20. Te Amersfoort hebben die mede in

1773. fterk gewoed , waar aan veelen , wegene
de kwaadaartigheid derzelven, als mede te Bar-
iieveldy geftorven zyn.

§. CXLIV. Wat zal men van deeze on*

gelykheid oordeelen ? Men kan zeggen , dat

de ziekte op de gelyke jaaren in die lieden niet

is medegedeeld , en zonder fmet niet voortge-

plant kan worden ; het welk waarachtig is : maar

daar zy medegedeeld werdt , deed zy dezelfde

uitwerking niet. Meerder zwaarighe-

den zoude men hier kunnen opgeeven.

Dan 5 vermits het oogmerk der Maatfchappy

niet is , om de zwarigheden door het antwoord

,

dat zy verwacht , te vermeerderen , maar uit den

weg te ruimen , zegge ik alleenlyk , dat , ge-

lyk als in het voorige ftuk , zoo ook hier , ge-

brek aan genoegzaame waarneemingen is , om
'er met zekerheid iets uit te kunnen belluiten*

Wenfchelyk ware het , dat men uit alle Steden

zulke agtereenvolgende waarneemingen hadde

,

als 'er uit Middelburg zyn opgegeeven ; ten ein-

de een iegelyk in dien tusfentyd zich wapene

,

om deeze wreede ziekte in zich , of de zynen ,

wel beraaden te gemoet te zien , of de gefchikt-

fte middelen te beraamen , om dezelve voor te

komen* —
§. CXLV.
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§. CXLV^ Dan deeze aanmerkingen meet
betrekkelyk zynde op algemeen doorgaande , en
minder op ziekten van byzondere plaatfen , ea
die zich dagelyks en in den gewoonen omkring

der jaaren vertoonen , zoo blyfc 'er voorraad en
rede genoeg over , om de gewoone ziekte der

JSfederlanderen uit de natuurlyke gefteldheid van

hun land af te leiden. Waaromtrent meo voor-

namentlyk te letten hebbe op de bepaalde en
plaatfelyke werking der onderfcheidene gefteld-

heid van den Dampkring in zyne onderfcheidene

hoedanigheden ; en dat men , ten aanzien van
deszelfs bevveeging , in acht neeme , het geene
men daar van- boven (§. XXVIII , XXX, en
LVIII. 3.) gemeld is. — Dit in het oog
houdende , kan men de woorden van den Heere
Dr. Ba STER hierop gerustelyk toepasfen (f),
zeggende : „ Al het geen onze fibren te droog

en te veerkrachtig maakt , en te fterk fpant ; of
dezelve te vogtig , te flap en te zwak maakt

;

al het geen ons bloed te dik , te lymig en te

taai 5 of te dun en te waterachtig maakt ; of het

zélve bezwangert met te fcherpe , te veerkrach-

tige, te ziltige, zwavel en waterachtige deeltjes;

al het geen de afkleinzingen en uicvverpfelen

,

QSecretmes S EA^cretiones^^ van ons lichaam

te veel vermeerderd of verminderd , of de om-
loop van het bloed te veel verfnek of vertraagt

,

is

(r) HgllandfclHi Mmfcbatpy ,AIUDqqI, ^a^. 42, .

•
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is in (laat , om ziekten voort te brengen : en
dat de Lucht op zich zelven , en alleen door

haare verfchillende gertelteniffen , de bovenge*

melde uitwerkingen kan doen,"

COROLLARIA.
Uit allen deezen blykt

:

1

I. Dat 5 in weerwil van alle groote vorde-

ringen in de Geneeskunde , de Morh Kpidemici

tot noch toe min bekend zyn , en niet zelden

van zulke oorzaaken afhangen , die niet altyd

onder het bereik der zintuigen vallen.

I I. Dat van alle ziekten , welke tot heden

zyn opgenoemd , en uit de byzondere gefteld-

heid van het Vaderland , met opzicht toe den

Dampkring , zyn aangeweezen , geene den Va-

derlande grooter nadeel , meerder ontvolking

,

en heviger woede toebrengen , dan deeze even-

genoemde Epidemique ziekten.

1

1

L Dat het tot nog toe met alle waarnee-

mingen niet fchynt overeen te Hemmen , waar

toe die van Middelburg alleen de gunftigfte zyn,

dat de Kinder- pokjes om de vyf jaaren , vroeger

of laater , Epdmicé grasfeeren,

IV. Dat
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IV. Dat van gelyken deeze ziekte (III.)

op gelyke of dezelfde jaaren in de opgenoemde

Steden niet is medegedeeld ; en indien dezelve

reeds door fmet was aangebragt , zoo fchynt het

nogthans niet te volgen , dat die onder dezelf*

de luchtsgefteldheid , in verfcheidene (leden en
plaatfen gelyken voortgang hebbe gehad* Waar-

om 'er by aanhoudenheid meer en naauwkeuri-

ger waarneemingen van een reeks van jaaren ver-

eifcht worden , om hier omtrent met zekerheid

iets te bepaalen.

§. CXLVL De gewrogten van de Lucht

( §. XXX.) enz. , als oorzaaken van de Ziekten

der TSederlanden , ingezien hebbende , dewelke

naar het oordeel van verfcheidene Geneesheeren,

hoe uitgebreid in alle haare byzondere hoedanig-

heden en gefteldheden overwogen zynde , nog-

thans niet genoegzaam fchynen , om alle de zaa-

den der ziekten , en derzelver uitwerkfelen in

de lichaamen der Menfchen te verklaaren ; zoo

eifcht den aart der zaake zelve , dat men de
Tweede algemeene Hoofd- bron , met opzicht toe

de Spyze en Drank , van gelyken mdog
onderzoeke en inzie.

Fan
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Van de Spyze en Drank , als de Twee-

de filgemeene H o o f d - b r o n van de

Ziehen van het Vaderland,
ai

§. C X LV

I

L Tot de tweede hoofd - bron

(§. XXIX.) behooren de Spyze en Drank ^

zoo noodzaakelyk als de Lucht , tot onderhou-

ding van het dierlyk leven : welke , hoe heil-

zaam ook , door veelerhande misbruiken of on-

geregeldheden , in meer dan een opzicht voed-

fel en oorzaak tot ziekten verfchafFen. — Ee-

ne ongelooflyke afwyking en verfchil kan hier

buiten twyfFel plaats hebben. Zoo dat het fchy*

ne 9 als of hier omtrent niets zekers ftand hield ;

't zy de gehardheid der natuuren in deezen , de

levenswyze hier tegen over gefield in geenen

,

en de gewoonte in anderen , hier van de reden

zy ; zoo is het nogthans zeker , dat deeze uit-

zonderingen in enkelden, niet wegneemen.de
gevolgen , welke in de raeesten uit dat misbruik

voortkomen.

§. C XLVI II. De Spyzen en Dranken
zyn doorgaans gefchikt , naar den aart van het

land , dat men bewoond , of den omgang , dien

men houdt met vreemden , nader by of verder

afgelegen (§. XXIII. 5.). — Het Vaderland

heeft , door zyne natuurlyke gefceldheid , ten

aan-
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aanzien van deszelfs vrugtbaaren grond , grazige

weiden ,
gelegenheid aan de zee , en waterryk-

held van binnen , eenen tamelyken voorraad van

verfcheiden voedfels (§. XXVIL). — Veel

zaaken komen evenwel ten deezen opzichte in

aanmerking , die een merkelyk verfchil tusfcheö

het tegenwoordige en het voorleedene maaken.

Want

:

1. Zyn door de aanhoudende Veepest mil-

lioenen van Runderen weggeraapt. De melk

,

boter , kaas en het vleefch , zyn hier door zoo
zeer in prys geftygerd, dat die voor den gemee-
nen man minder te bekomen zyn.

2. Heeft 'er, behalven dit verlies, genoeg*

zaam federt het jaar 1 740. eene algemeene duur-

te van levensmiddelen , zonderling ook van het

brood , en overige halmvrugten , plaats gehad ;

eerst door den ftrengen en harden winter van dat

jaar , daar na door alverwoestende oorlogen 5

welken zich , dan hier dan daar , lieten gevoe-

len. Waar in het Vaderland , door haaren uit-

gebreiden koophandel , en het bezoTgen van den
nodigen voorraad , mededeelde.

3. Zyn door geduurige Overftroomingen

,

yeele vrugtboomen en teellanden federt eenige
jaaren zeer bedorven, of verhinderd , naar be^
Iiooren bebouwd te worden.

^1 ) Dit
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a.^ Dit heeft zonderling plaats gedad in de
Landen van de Neder- hetuim ^ den Thiekr'^ en
Mommeier -waard ^ enz.

b.^ In Zeeland zyn federt eenige jaa-

ren veele boomgaarden uitgeroeid ; of om dat

2y niet zoo veel als de binnenlanden opbragten
,

of dac men den grond tot meer gewin met Mee-
trap wilde bezetten. —

c.^ In Noord - Holland is 'er voor het

meerendeel gebrek aan Ooft.

d. ) Hoe zeer de groenten in de groote fle-

den overvloedig worden aangebragt , zoo is nog-

thans deeze voorraad voor het groot aantal rnin-

vermogenden niet toereikende , om dezelve voor

den gewoonen prys dagelyks te bekomen. Op
geringere plaatfen zyn die niet genoegzaam in

den voor- en natyd : ook ontbreken 'er aan de

ISoord- HoUandfche Steden en Dorpen te veel

Moestuinen , waar van men in de Landen van

den Helius enz. beter voorzien is.

^.) Verzekert men in het algemeen , dat

*er die overvloed van Vifch ook niet is als voor-

heen in de Zeen , welke het Vaderland befpoe-

len, gevonden werd. — De Vifch in de Mee-
ren vermindert door de Droogmakeryen , van

welke evenwel de geringde foort voor het ge-

meen alleen verkrygbaar is. — Het gemeen kan

bovendien niet veel verfchen Vifch eeten , ten

zy by overvloed , of dat dezelve op de gewoone

markten niet kan verkogt worden-
?. CXLIX.
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§. CXLIX. Deeze.voedfels dan in duurte

vermeerderd , in veelheid of genoegzamen over-

vloed verminderd zynde , Iieèfc men van ander

voedfel , in minder prys te bekomen, nogthans

tot onderhouding van het leven , moeten leeréa

gebruik maaken. Waar toe de Alwyze Voor-

zienigheid de zoo vervullende Aardappels zeet

menigvuldig heeft doen wasfen en toeneemen ;

zoo dat , zonder dezelve , onvermydelyke Jion-

gersnooden hadden kunnen ontdaan , die in dQ
laacfte nypende duurte van 1771. door de oplec-

tende zorge van de Vaderen des Vaderlands zyrl

afgeweerd , waar door die aardvrugten , federt

,

voor een maatigen prys te bekomen zyn gevveest*

Hoewel het , niet tegenflaande deezé voor-

ziening , nogthans niet ontbroken heeft aan min
vermogende , die deeze vel-Vulling zelfs niet heb-

bende kunneii verkrygen , Paardebooiien (j) toe

fpyze

(j) [Terwyl dit blad gedrukt werd, oiitfing ik het volgend
bericht, ten bewyze wat voedfel men vanPaardeboonen heb-
ben kan : „Paardeboonen leveren een zeer gezond en krach-
tig voedfel voor de mcnfchen uit. Dit bevestigt de ondervin-
ding. In Friesland worden dezelven van gemeene lieden
dagelyks genuttigd , en by veelen boven Aardappelen gd*
fchat , en aan graauwe erwten bykans gelyk gerekent. Meix
gebruikt ze niet alleen met braadvet óf ander fmeer , inaar
ook met bier en fyroop , of met melk , of met karncmeiks-
i^ry , of ook met karnemelk en fyroop. ^Er wordt van zeker
Predikant in eene andere Provincie verhaald , dat hy met zy-
ne Vrouw en talryk kroost gezogd en vrolyk leefde , en Zf
allen zeer ordentlyk huis hielden, en netjes gekleed voor deel
ilag kwamen , niet tegenflaande hy geene goederen bezat ^
en met eene geringe bezoldm^,moest te yreden zyn. Goede»
Vrienden vraagden . hoe hetirtogelyk was , toet zulk een
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fpyze hebben moeten neemen, üin van dit meel
brood te bakken , en zwart meel tot koeken

,

benevens bostel en fpoeling te nuttigen ; gelyk

de droevige exempelen vm Leiden ^ Gouda enz,

nog al te verfch in het geheugen liggen. Ter-

wyl veelen van het vleefch van geftorvene bees-

ten hebben gebruik gemaakt.

§. C L. De opgenoemde Clasjen , ( §.

CXXXIX. en XL. ) , leveren dan doorgaans in

deeze landen dé gewoone fpyze uit. En by al-

dien geen misbruik in de veelheid , aanhouden-

heid , of gefchikte vereeniging of verwisfeling

met anderen , of bereiding , of manier van be-

waaren , hier in plaats had , zouden zy nog dat

gefchikte voedfel uitleveren , dat onze Voorva-

ders kloek 5
gezond , arbeidzaam , dapper , en

onverfaagd maakte.

I. Brood van tarwe en rogge , die in het

Vaderland zoo voedzaam , als ergens , wasfen ;

Garsc tot grooter en kleinder grutten , bekend

onder den naam" van harde grutten , waar by de

Zeeman zoo welvaarend den zwaaren fcheeps ar-

beid verrigt ; Boekweit tot meel en kleine grut-

ten ;

tnisigeziii , vaa zo weinige inkomften , zo ordentlyk te lee-

\en , en nog jaarlyks iet tot aankoop van een üukjen zil-

ver , gelyk zy van hem verflaan hadden , over te houden ?

2y ontfingen dit antwoord : . IV'^ eeten gekookte paardehoonen ,

en drinkeïi het nat , waarin dezelri^cn gekookt zyn y dus Ieeven ivy

gezond, en kbbjingesn gebrsk^j'H^Xiiïü, paucis conteuta IJ
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ten ; Erweten , zoo graauwe , blaauwe als gee-

le; Witte boonen enz. leveren by beweeging en

arbeid een zeer goed voedfel uit , wel bereid ,

by verwisfeling gegeeten, en met andere fpyzen

vermengd. — Maar wanneer men zyn maal-

tyd veeltyds met brood of boterhammen alleen

doet ; zonder onderfcheid van geftel harde grut-

ten eet ; zyn hoofd- voedfel van meel uit boek-

weit met water beflaagen , zonder behoorlyke

voorafgaande gisting , maakt ; of te veel hard ge-

droogde peulvrugten nuttigt ; zyn deeze fpyzen

bekwaam genoeg, om zulke ongefteldheden te

verwekken , welke , door anderen geholpen ,

oorzaak tot ziekten v^n verfcheide foort kunnen
geeven.

2* Van gelyken is het met de melk , boter

en kaas gelegen : waar van de eerfte , van het

vette en voedzaame beroofd , onder den naam
van wei , taptemelk en karnemelk .bekend , of

veeltyds te fchraal en met water vermengd zyn-

de , de maag en ingewanden te zeer verzwakt

:

daar de anderen in tegendeel wederom verfchil-

lende uitwerkingen , door hunnen vettigen , ly-

xnigen en fcherpen aart , te wege brengen.

3. Het Rund - en Varken - vlees wordt ook
in verre de meeste plaatfen van hec Vaderland ,

door een aloude gewoonte in grooten voorraad ,

door veele welgeftelde inwoonders gezouten en
gerookt , om voor het bederf te bewaaren , en

Dd 1 ge-
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geduurende het grootfle deel van het jaar gegee*

ten : door welke bereiding het veel , zoo niec

fomtyds alles van zyne makheid en voedzaame
kracht verliest , of niet behoorlyk of lang ge-

noeg gezouten geweest zynde , tot bederf over-

gaat ; of opgehangen in den rook en gedroogd ,

veeltyds hard , onfmaakelyk en garftig wordt ,

voor zwakke maagen onverteerbaar , waar door

veele ongefteldheden , ontaarting in de vogten ,

Scorbut enz. ontdaan.

4. Daar de ooft en tuinvrugten vallen , of

te bekomen zyn , maakt men ook te veel mis-

bruik van ónryp goed , waar door de Kinderen

doorgaans dikke buiken krygen. Terwyl de ge-

woonte van in 't voorjaar algemeen onrype kruis-

beijen , met meel en fyroop tot moes gekookt

;

of by welgeflelde boeren en arbeiders met ge-

braaden fpek gegeeten ; ook kwaade gevolgen

hebben kan.

5. Door het gebruik van Meelfpyzen enz.

is 'er weinig plaats voor groenten over. — Ten
minden maakt men 'er in veele plaatfen des Va-

derlands geen gebruik genoeg van : in welke de

traagheid al veel een boterham enz. met kofFy

en thee doet verkiezen.

6. De verfche Vis , niet toereikende zyn-

de , wordt zoo hier als elders, doordroogen,

zouten en rooken , tot voorraad opgelegd , en

te zyner tyd gegeeten. Van welken , weder in

hun

1
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1

hun foort wel bereid , gezond en goed voedfel

voor fterke Jieden , en die zich beweegen, ver-

kreegen wordt : 't geen echter aan allen , als

teederen , zwakken , en een ftilzittend leeven

leidenden , niet zoo bevonden wordt. Naar-

dien de gezouten labberdaan enz. anderzints een
uitneemend goed fmaakelyk voedfel , de Epiicp^

tici niet zelden nieuwe aanvallen van hunne pa-

raxysmi verwekt. — Goede haring eet men
mogélyk niet genoeg ; in tegendeel meer hard

gerookte bokking , waar van de Engeljche voor

geen gezond voedfel kan doorgaan. Men eec

ook te veel gedroogde fchollen en fcharren , die

door haaren zouten nafmaak , al te veel warme
dranken doen inflorpen.

§. CLI. Waar uit ( §• CXLVII. CL.)
blykt

:

1. Dat goed voedfel , door kwaade berei-

ding j of niet behoorlyk gebruikt enz. zyn na-»

deel hebben kan.

2. Dat deeze opgenoemde voedfels in haa-

re beginfelen of bereiding veelal vaneenen meel,
lym en vochtigen aart , of van een wrang zuur

vermogen Qacido aufleriiin')^ of met een vreem-
de fcherpte , of van een eigenaartig bederf voor-

zien , en veelal voor zwakken en ftilzittenden

te zwaar om te verduwen zyn.

Dd 3 § CLIL
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§. CLII. Maar , niet alleen zyn het de
Spyzen , die de zaaden der ziekten begunftigen

;

maar voornamentlyk ook , de thans in gebruik

zynde Dranken , voorheen aan onze Voorva-

deren onbekend , of van dezelve by haare aan-

komst uit hun Vaderland fpaarzaam of weinig ge-

bruikt , en heden by verre de meesten tot een
buicenfpoorig misbruik overgeflagen. — Want
zoo heeft toch

I. De uitgebreide Koophandel naar het oos-

ten en westen (§. XXII. 5.'), behalven veele

Geneesmiddelen , en verfchillende foorten van
Speceryen , ook de KofFy en Thee aangebragt

,

welke maatig gebruikt , geen wezendlyk nadeel

toebrengen , maar zelfs onder den rang van goe-

de Geneesmiddelen geplaatst worden (O; doch

door haar menigvuldig gebruik , en door 't v/arm

w^ater , waar in dezelve gekookt of getrokken

zyn , een ongelooflyk nadeel toebrengen Qu') :

vooral nu zy , een algemeenen drank geworden

zynde, het goede en voedzaame bier, waar van

vroegere bewoonders deezer landen ( §. XXII. )

,

en onze Voorouders zelfs , tot het begin deezer

eeuwe gebruik maakten , zoo zeer in verval ge-

raakt

(t) R. A. Vogel Hifloria Maerice Medices ,
pag. pt, 251.

AB, Helvet, Vol. V. Geneeskundige Bibliotheek , I. Deel ,
pag.

49. enz.

(w) H. BoERHAAVE Ekmeut, Cbemia , Tom. II. pag» 24,

num. 4.
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raakt is , waar in een zoo aanmerkelyken binnen

en buicenlandfchen handel voorheen gedreeveii

werd ; ja waar toe zoo veele kostelyke panden

zyn opgerechc , welke dagelyks verminderen (^;)

;

en by deeze duure tyden en het geringe debiet

,

byna van geen waarde zyn. Waar by de duurte

der graanen , mout en hop enz. van tyd tot ty/l

Dok ^ne merkelyke vervalfching in de bieren ver-

oorzaakt heeft ; welke men , om evenwel voor

den geftelden prys te leveren, met eenige ge-

daanten van geest en kracht voorzien , door

Scarlei, Brabant/che Myrthe enz. een bedwel-

mend eu dronkenmaakend vermogen , zoo na-

deelig voor de oogen , herfenen en het zenuw

-

geftel , aanzet , die den maatigst leevenden oa-

verwagt kunnen dronken maaken. ,..-. Een
zaak, die door hoog gezag behoorde geftuitt^

worden.

2. By dit verlaaten en vervalfchen van den

drank der Voorvaderen , en het gebruiken van

die der Oosterfche én Westerfche Volken, is

een ander misbruik ontdaan ; te weeten , dieii

van het veelvuldig gebruik van fterke dranken ,

zon-

(•ü) Ten aanzien van het groot aantal Brouweryen , wel-

ke voorheen , en nog geen 200 jaaren geJeeden , in de Pro-

'üincie van Holland zyn in den gang geweest , kan men den
Tegenwoordigen Staat van Holland , op de namen der Heden
zelve nazien Te Gouda zyn tlians niet meer dan 4 Brouwe-
lyen , van gel y ken xq Haarlem ; te Amersfoort telde men in

vroegere tydeji 35Q Brouweryen > daar 'er nu geen twee.be-

Haan kunnen. .
' '.

Dd 4
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zonderling van Genever , waar van het debiet

federt eenige jaaren zoo toegenomen is , dat het

jgetal der Branderyen , dat der Brouweryen , iti

de Provincie van Holland, verre overtreft.

Want in de voorgaande eeuw waren 'er te Schie'

dam alleen maar lo of 12 van dit foort , daar

"^er nu meer dan 12c zyn (om die van andere

ïleden of Provinciën niet allen op te noemen )

;

"waar van de verzending naar buiten niet opwee-

gen kan tegen het gebruik , of liever misbruik ,

binnen 's lands. Het zy de langzaame ingefloope

gewoonte van de in gebruik geraakte warme water-

dranken , of wel de fchraale en zwaar • belastte

bieren, byde opgenoemde meelachtigefpyzen en

flegte voedfels, hier aanleiding toe gegeeven heb-

ben , om eenig tegengift , voor de verzwakking

van de maag en ingewanden , door bovenge-

noemde fpyzen en dranken gebooren , als een

bekwaam cordiaal te gebruiken, — Althans

,

men heefc al vroeg opgemerkt , dat de Volken

by water alleen niet leeven konden ; en dat

,

wanneer de wynftok ontbrak , men zich van ge-

giste dranken bediende Qwy
-ms^^ Het gemeen , geen Bier kunnende be-

komen , heeft zoo veel minder gelegenheid om
^Wya t^ drinken , en wanneer dit gefchiedt , is

die

(«w) Korte Verhandeling en Verklaaring van de Gemeenehests •

hejliering en Leevenswyze der Oud: Batavieren .5 enz, door Mr.

D. PE Lange , pag. 8 , 9.
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'die doorgaans van een flegt foort. Van meer

belang is dit voor die geenen , wier middelen

toereikende zyn , om dagelyks of wekelyks een

glas wyn te drinken , en die om eenige menage

in deezen te betragten , wyn van minder prys

verkiezen ; welke doorgaans van een flegt foort

zynde, in den bedorven zuuren fmaak met fcha-

delyke lood en andere mynftofFen eenigzins ver-

beterd , en den fmaak bedriegelyk verzagt , tot

grooter verderf en nadeel worden ingeflorpt. —
Van geen minder nadeelige eigenfchap zyn de
zoogenaamde Benicarlo , Toulonfchs en andere

wynen van dit foort, onder den gemeenen naam
van Vin des cötes enz, bekend , die mede vry
wat meer nadeel aan de üchaamen toebrengen ,

dan zy voor de beurs befpaaren ; en waar aati

niet zonder reden de meerdere Beroertens toe te

fqhryven zyn , welke men , na het veelvuldig

gebruik van roode wynen , in deeze landen ver*

nomen heeft. Van de gegiste Dranken , zegt

BücHAN (^): 55 Wierden alle die dranken

5, gecrouwelyk bereid , te gepaster tyd en maa-

5, tig gebruikt, zy zouden een zegen voorliet

„ menfchdóm zyn. Doch nu ze kwalyk toebe-

„ reid, op veelerhande wyzeii vervalfcht, en
„ onmatiglyk gebruikt worden, moeten zynood-

5, zakelyk veele droevige gevolgen naar :zich

5, fleepen,
" ^

§. CLIIL

(5f) Huhboudelyke Ctneeshmde , pag. ?<J.

Dd5
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§. CLIII. Ten aanzien van de Drankea
blykt dan mede :

1, Dat de tegenwoordige Dranken veel van

die der voorgaande eeuw verfchillen.

2. Dat de Bieren veel van de voorgaande

deugd misfen.

5. Dat het misbruik van Sterke Dranken ,

van tyd tot tyd vermeerderd en al te zeer heer-

fchende is.

4. Dat de vervalfchte opgemaakte en onna-

tuurlyke Wynen , meer dan te veel in gebruik

zyn , waar door de lichaamen bedorven , en on-

vermydelyke oorzaaken tot beroerten gegeeven

worden , waar van men voorheen in die menigte

zoo niet wist.

5. Dat , van alle de Dranken , geene de

'Nederlanders meerder ontaart , ontzenuwt , en

van de natuurlyke kracht en fterkte hunner Voorr

vaderen berooft , dan de allerfterkst heerfchende

en te verregaande buitenfpoorige misbruiken van

de warme en heete K.o^y- en Tte- dranken,

zoo als uit de volgende opgaave allerduidelyksc

blyken zal.

§. C LI V. Hier by zoude men het kunnen
laï^ten , indien de vraag aangaande de Ziekten

enz. zich alleen tot ééne plaats van het Vader-

land
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land bepaalde ; dan nu dit Vaderland zoo veele

onderfcheidene hoedanigheden behelst , en de

kiekten in het zelve zoo zeer van den anderen,

naarde onderfcheiden plaatfen, verfchillen, dient

men ook kortelyk eenig verflag te doen , van de
verfchillende levenswyze , en fommige verre-^

gaande excejjen te melden. lh

§. CLV. In 't gemeen kan men zeggen :

'

I. Dat die Landen in het Vaderland , wel-

ker beftaan gelegen is in den Landbouw , door

den geduurigen arbeid en zwaarder dagloonen ,

het beste voedfel aan den gemeenen man ople-

veren ; zoo dat die , welken hunne gezonde le-

den hebben , en door geen merkelyke fchaade

of ziekte zyn buiten (laat gefteld, by goed brood

enz. doorgaans nog al een gedeelte rund- en var-

kens vleefch voor winter - en zomer • voorraad

flachten kunnen. Dat zulks insgelyks in min-

dere Landen nog al eens plaats heeft ; en , of-

fchoon de zandigften de fchraalden zyn , en
minder gelegenheid tot het nuttigen van dier-

lyk voedfel overlaaten ; 'er echter van geen

ongewoon voedfel behoeft gebruik gemaakt te

worden.

2. Dat de grootfle armoede in de binnenre-

den door het verval der Trafiqiim , en ten plat-

ten lande by overflrooraingen geleeden wordt,

3. En
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3. En eindelyk, dat de kleine neeringdoen-

de lieden , in kleinere en grooce (leden en dor-

pen , en geringe ambagtslieden , 'c zy door hun
veelheid of uitbergen , het meeste overleg ver-

eisfchen , en zich naauwst behelpen moeten;
waar uit veele bezuinigingen , min goede fpy-

zen , en veele ongefteldheden voortvloeijen,

4. Dat onder allen deezen het allergemeen-

flè voedfel uic aardappelen , vervolgens uic meel-

fpyzen , en doorgaans uit veel en overboodig

KofFy en ïhee drinken beftaat.

§. CLVI. In 't byzonder , dac men in de

Landen vanden Heliüs, als

1. In het land van Hulst veel roggenbrood

en varkensvleefch eet, veel vlaamfch bier drinkt,

en by het misbruik van kofFy en thee zeer gene-

gen tot den drank is : algemeen in Staats-
Vlaanderen veel raauwe mosfelen eet, en

de avond - maaltyden , veelal voornamentlyk te

Sluis , des avonds met een boterham met garna-

len doet , en daar op warme thee toedrinkt.

2. Dat in Wakheren de fpyze van den ge-

meenen man , zoo ten platten lande , als in de

fteden , voornamentlyk beftaat uit Aardappelen

,

gort en varkensvleefch , meest gerookt of ge-

zouten : hunne bezigheden gering ; vooral by

bellooten water : en meest zoo als overal in de

ISèderlanden.

3, In
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S* In de flad Goes als elders, groenten en

oofc , ryp en onryp. Die het wat ruimer heb-

ben , eeten fpek en vleefch. Op het land veel

jnelkfpyzen, althans 's morgens en 's avonds; ge-

kookte en gebraden appelen enz. , des middags

fpek , en in den winter gezouten tonnevleefch.

De excejfen zyn Genever , die in een groote

quanthett geconfumeerd wordt , en niet minder

Thee en KofFy ; welk laatfte zoo algemeen is

,

dat een arbeider , 's middags een ftuk fpek ge-

geeten hebbende , niet naar zyn werk zal gaan ,

voor dat de Theeketel geleedigd is. Voorts by

de welgeftelde boeren oud bier, roode en witte

,

fomtyds zelfs Rhynfche wynen , die wel goed-

koop , maar niet van de zuiverde zyn. — Ea
dit heeft meest in veele opzichten in alle de klei-

landen van deeze afdeelinge plaats.

4. Te Zierikzee zoude fatfoendelyke lieden

byzonder gemaatigd leeven, verfchillende zeer

veel van de inwoonders van Walcheren en an-

dere Zeeuwfche eilanden. Gemeender Burger-

lieden eeten hier weinig Vleefch , maar veel

Vifch ; falade ; en de Vrouwen de moeite van

kooken omziende , hebben eene algemeene ma-
nier ingebragt , van de avond • maaltyd met een

boterham , droog visje , en een kopje Thee of

KofFy toe te doen. Aardappels zyn 'er voor

hec geringfte volkje de dagelykfche fpyze-

5 li^
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: 5. - In *t Eiland ThoJen en Overflaqué nut-

tigt men wegens den Landbouw niet minder

,

en naar den onderfcheiden arbeid en gezonde le-

den , vry gezond voedfel van voedzaam brood
,

meel en melkfpyzen , ook van vleefch en fpek

,

taraelyk verkrygbaar. De misbruiken hebben
hier ook al plaats , en verfchillen naar de on-

derfcheidene dorpen en plaatfen (^).

§. CLVII. Uit de Landen van de uima-
terende Rivieren berigt men

:

1. Dat op het Eiland van Dordrecht door

den gemeenen man veel Aardappelen worden ge-

geeten ; het zy ze die zelfs pooten , of by de

boeren koopen ; de boeren eeten die ook veel

,

maar 's morgens en 's avonds veel grutten in kar-

nemelk gekookt. Het misbruik van KofFy en

Thee is daar ook groot , doch meer in het eerfte

foort dan in het laatfte , vooral onder de Vrouwe
perfoonen , alzoo de Mansperfoonen door haar

werk geen gelegenheid hebben , om zich daar

zoo aan te verflingeren.

2. In de Lang'firaat eet men meest rog-

genbrood en Aardappelen , en drinkt meest Kof-

fy en Thee.

3- lo

(y ; Eeii omftandiger Berigt van de levenswyze onder het

Boere volk , veelal met die van ^anfch Zeeland overeenko-
mende , is onder de Bylas^n /ett. D d. gei;>laatst.
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r 3. In 't land van Heusden en Altena van

gelyken ; benevens groente , als tuinboonen en

appelen in der tyd. By het misbruik van den

avond - maaltyd met Thee en KofFy te doen.

4. Te 's Bofch veel groente , weinig vleefch ,'

meer gebruik van wyn ; misbruik van KofFy en

Thee ook aldaar.

5. Te Doesburg worden de excejjen van

eeten en drinken gezegd meer in de q^uantiteit ,

als in de q^uatitett te beftaan.

6* Te Campen maaken de Aardappels , als

elders , het gewoone dagelyks voedfel onder hec

gemeen , zoo wel als het KofFy - nat onder het

Vrouwvolk , de gewoone verfnaapering uit.

7. Het eeten en drinken is by den meesten

man in Overyssel zeer eenvoudig. Misbruik

in dranken , en gebrek aan behoorlyk of nood-

iakelyk voedfel , heeft by veelen wel plaats ,

voornamentlyk in KofFy en Thee. Maar aan den
anderen kant , niettegenftaande deeze Provincie

zoo vrugtbaar niet is , als die der klei - landen ,

wordt 'er echter door konst en vlyt van derzel-

ver^ bewoonderen goed koorn en aardgewalFen ,

als Rogge , Boekweit , Haver en Garst , Aard-

appels , Knollen en Wortels verbouwd , welke
alle gezond voedfel voor den Arbeidsman , dia

zmnig vleefch en [pek eet , uitleeveren : terwyl

men behalven deeze , ook allerhande foort van

Groen-
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Groenten in menigte in deeze Provincie heeft ,

en dezelve, benevens zwaar Rund-vleefch, op
eige weiden gevet , goed Kalfs - en uitneemend

Latns- vleefch , lekkere Ganzen , vette Hoen-
ders , overheerlyk Wild, de blankfte Rivier

-

vifch enz. meer als overvloedig op de tafels der

Ryken vindt ; en men , de Zee - vifch op de

meeste plaatfen in het geheel niet zynde , en in

de na de zee gelegene fleden jaarlyks fchaarfer

wordende , mogelyk ook daarom des te gezon-

der leeft.

8. Te Culeniorg driemaal daags Aardappe-

len , tusfen beiden braaf Thee en KofFy , en zoo
veel Genever als mogelyk is.

9. In 't land van Arkel 's middags meest al

grof fpek , weinig vleefch , Eendvogels , aard-

appelen, kool, boomvrugten, brood; 's avonds

bry ,
grutten , allerlei meelfpyzen. De gewoo-

ne drank is water ,
gekarnde melk , wey , dun

bier , koffy , ook wel thee. De excejjen , oud

bier , genever of brandewyn , vooral , wanneer

zy ter ftad , markt of kermisfen komen : 't geen

van gelyken van de Heler- en Bommekr waar-

denaars berigt worde ( :s ). Vooral by den

marktgang : anderzints wordt de levenswyze in

den Jielerwaard en de Betuwe gezegt , zeer

een-

C 2 5 Ket byzondere van Gorcom Is uit de B^^lage letter O.

af te neemen.
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eenvoudig te zyn , beftaande niet in zoo veel

fpek als in Zeeland , maar meer in groen-

ten en aardappelen.

10. In den Alhlasferwaard is het gewoone

voedfel 's morgens grutten -bry; 's middags boek-

wyte koeken ; 's avonds water - pap of bry van

boekwyren of grutten - meel ; maar federt de

boekvvyt zoo duur en fchaars geworden is , ko-

men de aardappels in gebruik ; vervolgens (pek ,

weinig vleefch. De excefjen beftaan in kofFy en

thee , wyl de gemeene man geen bier kan over-

winnen.

11. In de Crimpener- en Lopiker - waard y

het land van Stein , en den omtrek van Gouda ,

is de gewoone fpyze van den gemeenen man

,

grutte -meel, aardappels ; en de drank zoetewéi

en karnemelk. De excejjen zyn behalven kofFy

en thee niet groot.

12. In 't land van Oudewater is mede het

gemeende voedfel in de (leden aardappels , van
^ foramigen vier k vyf maal daags gegeecen : ook

vleefch van geftorvene beesten , tot verwonde-
ring dat hier geen ziekten uit ontftaan zyn. —

-

De Boeren eecen veel vleefch en fpek met kool,,

knollen of wortelen ; ook aardappelen , en des
avonds nat van wei of gekarnde melk , gekookt*
Die het bekomen kunnen, drinken kofFy en thee,
drie, vier, ja wel vyf maal daags. De buiten-

XFUL De^L E e fpoo-
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fpoorigheden zyn , behalvren de opgenoemde ,

jenever drinken , 't welk genoegzaam algemeen

worde.

§. CL VI II. Volgens de derde afdeeling

( §. XV.) kan men berigten :

1 . Dat de dagelykfche voedfels by den ge-

meenen man te Rotterdam beftaaii , meest uit

erwten , boonen , meel , aardappelen ; dikwyls

uit onrype vrugten enz. Vleafch eet de geraee-

ne man, zelfs in de voordeeligfte tyden, niet alle

dagen; dikwyls maar eens 's weeks. Bovendien

hebben zy in deeze ongelukkige Veeziekte en

fterfte 'c vleefch van die zieke geflagte of geftor-

vene beesten gegeeten , daar veelmaalen geen

of gering bederf in befpeurd werd , zonder eenig

nadeel van hunne gezondheid.

2. Te Schiedam , Vlaardingen en Maas-
{luis kan het gemeen , dat zyn beftaan uit de

vaart op den visvangst heeft , door de fchraale

vangst en flegt debiet van den Haring en Zoute

-

vifch 5 by deeze duure tyden , naauwlyks rond

fchieten.

3. Te Maasfluis eet het gemeen veel kar-

nemelk met boekwyten meel gekookt
,
gezou-

ten ,
gerookten en gedroogden Vifch , aardap-

pels, witte boonen enz. De Vrysters, om een

blan-
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blanke couleur te krygeti , raauwe grutten , meel ^

afgetrokken theebladen , zynde ongemeen ver*

flingerd op ongereezen boekwyten koeken , te

regt onder den naam van &iypfieenen hakend i

ook drinken zy veel koiFy en thee.

4. In ScHiELAND, Delf- Rhyn- en Am-
gTELi;AND , benevens de oostelyke Dorpen van
de Haarlemmer - meer , komen veelal dit foorc

van fpyzen , naar den verfchillende tyd van het

jaar overeen ; waar van meel en melkfpyzen ^

gezouten veefch en fpek , onrype kruisbeijen

,

kofFy en thee by^de Meer- vifch enz. meest in

aanmerking komen.

5. By den gemeenen man dist de keuken

in de Weteringen zelden iets anders op , dan

erwten , boonen , gort , koeken en vifch , die

hier , zeer overvloedig zynde , öok dagelykfch

gegeeten wordt. Men eet in den ganfchen zo-

mertyd byna .in het geheel geen V€rfch vleefch ,

offchoon hier alle week fchaapen en kalveren ge-*

flagt worden. De meeste huisgezinnen draageu

zorg een goede provifie fpek des winters in de

fchoorfteenen te hebben; en dus eet men des

zomers byna dag aan dag geropkt fpek. Men
gebruikt zeer veel jonge kaas , en de meeste huis-

gezinnen drinken vyf a zes maal kofFy of thee»

Offchoon men des zomers byna geen verfch

vleefch eet, zoo zorgen echter de meesten des

winters voor de kuip , en het fterkfte gezoute

E e 2 yieefch
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vleefch wordt dan het meest gegeeten. Des
middags en des avonds eet men geméenlyk on-

gereezen koeken , en byna nooit groenten. Voor
het overige flemt de levenswyze zeer wel over-

een met die van Noord- Bolland ; alleen zyn de

bieren, welken hier gebruikt worden , vry goed

,

van welken die van Haarlem de Leid/che gezegt

worden te overtreffen.

6^ Aan den Zaankant , of tmè. - zyde van

Noord- Holland, eet men veel fpek en vifch

,

ook meeirpyzen , meest ongereezen, en dikwyls

ongekookt , benevens allerlei foort van gebak.

Tot. drank meest kofFy en thee , waar by het

misbruik van een glaasje Liqueur onder de Vrou-

wen niet moet vergeeten worden. In 't gemeen

zyn de Noord- Hollanders zoo wel als de Zeeu-

wen , liefhebbers van vette fpyzen , waar van

het gevolg bekend is.

7. Te Alkmaar onder het gemeen meest

meelkosten , en een verfchrikkelyk misbruik van

laauwe dranken , 't geen te Hoorn en Enkhuizen

mede al de gemeene klagte is.

8. Aan de Noord- en Noordoost -zyde van

Noord • Holland , eet de gemeene man zeer

fober , en veele dagen agter een niet als kaas en

aardappelen , weinig vleefch en fpek , althans

na den hooicyd ; wanneer zy andere fpyzen be*

ko-



üafisldheid mn bet Vaderland "ooortvloeijen, 437

komen , eeten zy ontzachelyk. Zeker aanzien-

lyk Heer meldt eenen gekend te hebben , die

iemand gillende traóteeren , eenen zoo graagen

gast aantrof, dat zyn gulzige maag 12 © gehakt

kalfsvlees en eenige bollen broods inzwolg. En
zyn Wel Ed. Geftr. -verzekert , dat 'er van de

20 boeren 16 zyn zouden, die het zelfde zou-

den doen ; 't welk aan de meelfpyzen , zoo als

beneden zal aangeweezen worden , toegefchree-

ven wordt.
'•— Ongereezen koeken gaan hier

ook zeer in zwang. Ongelukkigst voor de tede-

re Zuigelingen. Men fnyt hier reepen van ,

geevende daar van een ftuk in den mond en de

hand van een teder wigt , dat de borst onthou-

den wordt , 't zy door gebrek aan zog , door het

gedüurig drukken der borden met den fleel van

den houten lepel , waar mede men de wei uit

de kaas 'duwt enz. of om onverhinderd aan dee-

zen arbeid te blyven. Ten einde deeze fchep-

feltjes , door aan deeze reepen te zuigen , van

den aangebooren trek tot de Moeder -melk te

ftillen ; waar door zy dan tefFens , by het meel-

achtige ongereezen voedfel , 'veel wind in het

lichaam krygen , veelal bleek zien , doorgaans

dikke buiken hebben en mismaakt worden , het

geen zy , grooter en fterker wordende , weder
allengskens door beweeging en arbeid te boven
komen. Men drinkt, zelfs onder de Vrouwen,
al te veel fterke dranken. Veelen opder de Vrou-
wen drinken nooit bier. Het gemeen , wyn

E e 3 drin-
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drinkende , kiest altoos , of althans veelal , laffe

zoete witte wyn.

9. Aan de Oostzyde te Edam , en daar om
ftreeks, eeten van de 10 huisgezinnen onder het

gemeen wel 7 of 8 dagelyks pannekoeken , en

dat wel ongereezen. — Men eet zeer veele

jonge kaas en weinig boter , 't welk een lymerig

en flegt voedfel geeft. Sommige huisgezinnen,

waar in flegts drie menfchen zyn , doen in het

najaar ten minftén ico gg kaas op. Het roggen-

brood bevat veele geheele korrels, die onver-

teerd worden uitgeworpen. De meeste vette

kalveren zendt men van hier naar ylmjïerdam

;

men eet zeer weinig verfch vleefch , 't geen men
voorheen maar 2 maal 'sjaars proefde, 's Win-
ters eet men algemeen gezouten vleefch. Zelfs

zy , die in den zomer geen verfch gebruiken

,

doen dan iets ten minden in de kuip. — Ook
eet men hier veel vifch. — Een groot aantal

menfchen drinken hier by vyfmaal daags koffy

en thee , en meest 's avonds met een boterham

,

in plaats van andere meer voedzaame fpyzen te

nuttigen. Men eet in den zomer al te weinig

appelen ,
peeren

, pruimen , kersfen , en in 't

gemeen al te weinig groenten ; ( dat in de landen

van den Helius anders plaats heeft, alwaar de

boeren wooningen veelal voorzien zyn van tuin

en boomgaard , en de Dorpen van^grooter en

kleinder tuintjes ; waar uit de gemeene man
zich
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zich doorgaans van het noodige ooft en groen-

ten kan voorzien ). Aan de Steden , en zelfs

aan de huiz;en der boeren , ontbreeken tuinen

,

en die 'er zyn , zyn al te klein. Men heeft

liever weiland voor het V^ee , en gebrek aan

groenten.

10. Te Marken eet men zelden groenten,

want 'er zyn geen hoven op het Eiland ; zeer

weinig melk , want voor 800 menfchen zyn 'er

pas 30 koeijen. Altoos fchaft de keul^en gort

,

erwten, boonen , koeken enz. 's Winters ge-

zouten vleefch , zomers vifch ; krachtig en ge-

zond voedfel voor zwaaren arbeid ! maar niet

zelden Hokt een' huisgezin 2 of 300 gg Siroop in

een jaar op.

g. CLIX. Onder de Berigten van Fries-

J-AND enz. wordt

I. Van liarüngen het menigvuldig gebruik,

van lauw water, waar door zich hier een menig-

te menfchen van beide Seocen , doch inzonder-

heid de Vrouwen, verllappen en bederven , onder

het nadeelige van de levenswyze vermeld. Kof-

fy wordt hier niet veel gedronken , doch de thee

h in een algemeen misbruik geraakt , zelfs on-

der arbeidslieden en boeren ten platten lande ;

zoo wel als het misbruik van den Suiker by vee-

ïen , die het bloed te veel verdunt , en aanlei-

ding tot Scorbut geeft. — Van gelyken is

E e 4 hec
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het met dat van den jenever , 't welk in de (le-

den groot is , en al te zeer ingefloopen onder

den gemeenen man , den werkman , en zelfs in

^veelen onderden burgerftand; waar van de kwaa-

de gevolgen uit zich zeiven , of vereenigd met
het water drinken , ligt zyn op te maaken. —
De levenswyze verfchilt das niet veel van die

van Noord' Hol/and , als dat men 'er meer je-

never drinkt , en , zoo men meent , alle mor-

gen een gezet romertje , zelfs onder de Vrou-

wen. — Beide doen zy waarfcbynelyk het

graveel en den fteen hier minder voorkomen. —
Men kan denken , dat het eeten van veele aard-

appelen 5 flymige en raauwe meel - fpyzen , en

van te weinig vleefch by't gemeen, (by 't welk

een boterham en een kopje thee veelal de avond-

maaltyd , zoo wel als by den gemeenen burger

,

en aardappels by den geringften uitmaaken
,
) te

gemakkelyk en fchielyk door een arbeider ver-

teerd wordt , en dat dit voedfel niet zoo gezond

kan gerekend worden voor een weever of ande-

ren 5 die een zittend ambagt hebben , of voor

Vrouwen , welke zich weinig beweegen.

2. De gemeene man eet te Groningen ^ en

wel ten platten lande , des zomers en des win-

ters aardappels , grutten , gemeene groenten ,

pannekoeken , en fomtyds een ftukje fpek. Ia

de Stad , behalven dit , des zomers , flegte zee-

vifch , een fchaapshoofd met lever en long, by-

zon-
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zonder aardappels met mostaard of raapoly. —
KofFy en thee zyn waarfchynlyk immer zoo flerk

doorgedrongen in.deeze Provincie als in Hol-
land , by de zulken , welke in fpys en drank

niet van hun meerderen afhangen. — Het is

van ouds hier ruim zoo veel als elders , de ge-

woonte, in voornaame burger -huizen , jaarlyks

rundvleefch en fpek tegen den winter te Aagten.

In het algemeen houdt men hier meer van vleefch

dan in het nabuurig Friesland. Niettegen-

ftaande de gevolgen van het overvloedige ge-

bruik van warm water , houdt die gewoonte nog

ftant. —

-

§. CLX. De levenswys op de Hooge Jan-

den , onder het gemeen , (temt hier in veele op-

zichten ook al mede in.

1. In Drenthe zyn de gewoone fpyzea

veel aardappels, roggen- en boekwyten- bry

,

Rogge - en boekwyte pannekoeken , zeer veel

roggenbrood; daarentegen weinig fpek en vleefch.— Hun dagelykfche drank is water of karne-

melk. Echter heeft federt eenige jaaren het mis-

bruik van koify, (thee wordt 'er weinig gebruikt,)

veel veld gewonnen , en b^'zonder onder de

Vrouwen, die dikwyls op fomraige plaatfen vier

en meermaalen daags gedronken wordt.

2. De levenswyze van den gemeenen man
te Coeverden en Ommen is eenvoudig en fchraal.

E e 5 Hun
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Hun voedfel is meest aardappels , knollen , en
geele wortels , en een gebak van boekwyten*
meel ,

pannekoeken genaamd , bry van 't zelve

meel, en ook wel van roggen -meel in water geib

kookt. — Voorts dranken van zeer dunne

kofFy en thee , ook wel van gebrand koom.

3. Te Amersfoort eeteh de gemeene lie*

den veelal roggenbrood , zoo zy dat bekomen
konnen , met aardappelen , zonder 'er byna iets

nnders by te konnen krygen; moetende zich veel

met paardeboonen behelpen. Terwyl de gewoo-

ne drank , vooral by de Vrouwen , veel koffy

en thee is , welkers misbruik hier alzoo fterk

,

als elders , in de gewoonte geraakt is. Wor-
dende 'er ook weinig bier en veel jenever , ja

,

zoo men meent te kunnen nagaan , in meerder

quantiteit , als bier gedronken. Het onbeden-

kelyk verminderen der brouweryen is boven aan-

geweezen.

4. Te Barmveld hebben die zelfde mis-

bruiken plaats. De gemeende fpyzen zyn het

meenigvuldig gebruik van aardappelen , die men
hier driemaal daags eet. Oud fpek , en gerookt

of gezoute vleefch , dat men zeer veel eet met
gedroogde of gezouten legumen ( linzen ) , en

zuurkool , aardappelen , pap , enz. Zy drinken

ook veel kofFy en thee.

COROU



Gefleklheïd van het Vaderland voor fciloeijen, 443

C O RO L L A R I A.

Uit deeze onderfcheidene Berigten is dan lig-

telyk af te neeraen :

L Dat de minde fpyzen uit dierlyk voedfel

genomen worden ; en wanneer dezelve daar al

in beftaan , zy doorgaans gefchikt zyn , om de
onzigtbaare uitwaasfeming te verminderen ; als

fpek , varkensvleefch , veel vet, boter, flymi*

ge vifch , hoedanig aal ,
paling enz. (^) ; die

boven dien ook veel van hun voedzaam vermo-

gen worden beroofd , eenen anderen aart ver-

krygen , ofte van eene vet olieachtige en lyrai-

ge eigenfchap zyn ; zoo zy maar niet veekyds

tot eene garftige hoedanigheid overgaan.

IL Dat onder die der aardgewasfen de meel-

fpyzen , en onder deeze verre de aardappelen

de overhand hebben ; en de aard- en tuin- vrug-

ten in de minde deelen van het Vaderland toü

fpyze worden opgedifcht.

III. Dat de misbruiken ten aanzien van de
dranken , in koffy en thee , benevens jenever

,

verre boven den anderen den voorjang hebben ,

gelyk boven aangeweezen is.

S. CLXI.

(«) Hjollandf. Maatfchapty^ ITL Deel, pag. 109. F. Hofp-
MAN Di[Jtrt. de dwta; 'uitio multorum morborum caiija

, g. XXIX.
Opera Supplem. i. pag 687. ut & J-. de Gorter, de JnJerJibili
perjpiratione, Aphor. CXXIV. CXXV. Pag. 31^8.
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§. CLXI. De gevolgen hier uit in zwak-
ken, kinderen, en een ftilzittend leeven leiden-

den oncftaande , zyn veele en menigvuldig ; en
die allen op te noemen , vereisfchte eerder eene

afzonderlyke verhandeling , dan eene gebrekkige

optelling in eene uitgebreide taak als deeze. —
Taalkundigen kunnen die elders omftandiger na-

gaan (^). Tot dit oogmerk kan ik het voor-

naame niet dan even aanftippen ; te weeten :

I. Dat het taaije lymige (^vlfcidum') in de

ipyzen de overhand hebbende , indien het door

eene fterke natuur niet t' onder gebragt wordt

,

eene al te taaije chyl Qchylus nimis gluiinofus')

voortbrengt , met de gevolgen van veelerbande

ongefteldheden , als dikheid in de vogten , traage

overgang derzelven by de hairfyne buisjes , ver-

ftopping, ophooping, beletfelenby de afkleinzing

en affcheiding , en veelerhande gezwellen (^);
en 'er wyders opvulling van de long , kliergezwel-

len, opzetting van den vetrok, onvermogen der

galaffcheidende ingewanden, verminderde eetlust,

walging en verdyming van alle die vogten , wel-

ke tot de fpysverteering gefchikc zyn , benevens

. verflapping van maag en darmen , belette affchei-

dingen opilurping van den chyl of voedzaam fap

,

traage ftoelgang en onpynelyke opzetting van den

buik

(Z?) Conf. ti. D. Gaubii Injlim» Pathoïog, Medk,
(f) Ibidm , $. 458, 285.
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buik ontdaan : en dat uit deeze traagheid en dit

vertoeven , door gebrek van goede verteering en

t' onderbrenging in dat geen , 't welk tot onder-

houding van het dierlyk leeven noodig is , een

zuur , verrot en garftig bederf , verftoppingen

van het darmfcheil , en verilyming in alle de

vogten kunnen gebooren worden (^) ; en dat uit

deeze kwaade vogten , uit de eerfte wegen van

maag en darmen , tot de tweede of het bloed

,

overgebragt, :&wakheid van het zenuw- geftel en'

traagheid van het levens - beginfel ( torpr vis

vitalis^ onvermydelyk zyn (^).

2. Dat het flymige Qghitifwfum^ met het

fcherpe vereenigd , het geen de fpyzen , of door

hun aart of bederf in zich bevatten , of door ge-

brek van goede kooking verkrygen , veelerleije

ongefteldheden voortbrengen , als :

ü. ) Uit de aardgewasfen een fcherp (ƒ) en
wrang zuur (g*).

^.) Uit het dierlyke verrotting (/^)

c.) Uit de vettigheden garstachtigheid (/) ;

waar door

^0 Vee^

(i^) Infiitut Pathol. Med. §. 329.

(ff) Ibidem, §. 283, I96, 198.

(ƒ) Ibidem, §. 307, 461.

C^) Ibidem , §. 309, 469.

(fc) Ibidem , §. 312, 313*

O') Ibidem
i §, 375, 4ÖQ.
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d. ) Veelerhande fcherpe flymen , ( pituité

acres^ ontdaan kunnen , aan hunne on-

derfcheide uitwerkingen kenbaar Qk^.

3. Dat het gemeen of keuken - zout , tot

bereiding of bewaaren der fpyzen , in te groote

veelheid gebruikt , vooral , wanneer genoegzaa-

me verdunning of verlanging door tegenoverge-

ftelde waterige dranken ontbreeken , aanleiding

geeft tot ontbinding der vogten , meerder zwaar-

te en fcherpte in dezelven , en daar uit ontdaan-

de fneller omloop van het bloed , waar uit jeuk-

te , roodheid , knaaging enz. en doorgaans ook
meer dan gewoone dorst verwekt wordt (/);
vooral 5 wanneer men die met warme dranken

tegengaat , de gevolgen beneden ( 5 ) te noe-

men, vermeerderende.

4. Dat de ontaartingen door gegiste vogten

of dranken (/} , ( waar mede eenigermaate over-

eendemmen die der fpeceryen (///), en der

zoetigheden («) , als mede der peulvrugten en

der winderige voedfels (0) , dewelke insgelyks

een foort van gisting in de lichaamen van fom-

migen ondergaan , wanneer die langen tyd agter

een »

( fe ) Injllm. Pathol. Med. § . 373.

(/) Ibidem , §. 315.

(O I^i'^sm , §. 467.

(»i) Ibidem , §. 466.

(?i) Ibidem , §. 470.

(0) Ibidsm , $. 471.
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een , zonder merkelyke tusfchenkomst van an-

deren genuttigd worden,) niet min aanmerkelyk

dan de vorigeh zyn, en veelerhande nadeelen

toebrengen; in de aangeweezen plaatfen omftan-

diger in te zien.

5. Dat de nadeelen van de warme dranken

veele en menigvuldig zyn , als

:

a.) Die de doorweekte Ingewanden, van

maag en darmen , te zeer verflappen , de fchei-

vogten te zeer verdunnen en kfagteloos maaken

;

waar uit fpyswalging Qanorexm) , en verteere-

loosheid ( apepjta ) , of gebrek aan kooking
,

ontdaan (/?).

^.) Die door het afveegen der natuurlyke

flym , de Ingewanden van binnen tegen alle on-

nacuurlyke aandoening befchuttende , gevoelige

tederheid, pyn en fpanning, op het gebruik der

fpyzen verwekken , waar door het leeven in zul-

ken bezwaarlyk kan onderhouden worden ( ^ ).

c) Door welke de verdunde waterachtige

chyl , eene algemeene dunheid door de vogten

verfpreid ; waar door gebrek aan rood bloed ,

bleekheid, weizugt, (^colhiviesjerojay^ in het

ganfche lichaam te wege gebragt worde ; van

waar kwaade voeding , verzwakking der vaste

deelen , verflenfing , onvermogep der zenuwen

,

traag'

(p) Ibidem , % 474.

C2) Ihidm, §, 373, 287, 363, 354? S59> 162, i0.
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traagheid der levensbeweging en der zintuigen
,

zoo wel als van de bloedsomloop , en uit dien

hoofde koude , benevens verfcheide foorten van

waterzugt , diabetes , fluor albus , enz. kunnen

gebooren worden (^r). — Waar by

^.) De gewoonte van de fpyzen , zoo wel

als kofFy en thee -dranken , zoo heet mogelyk ,

op te flurpen, niet weinig alle deeze opgenoem-

de onheilen C 5. ^ - c. ) vermeerdert » en voor-

namentlyk aanleiding tot pynelyke maagkrampen

uit ontvelling enz. ontftaande , geeft , benevens

veelvuldige aanleiding tot beleedigde flikking,

ademhaaling , fpraak , fpys - verteering , en der

zoo droevige naauwe keelen , of belemmerde

of eindelyk ganfch belette doorzwelging. —-

Waar toe mogelyk het misbruik van gebrande

-

wynen mede kan gebragt worden (j-).

§. CLXII. Wat uitwerking het eeten van

vlceich der aan de Vee - pest geftorvene Runde-

ren gehad hebbe , is met geen zekerheid te be-

paalen. Intusfen kan men over het algemeen

zeggen :

I. Dat het voor een geringe prys te beko-

men was 5 waar door het van veelen , die het

gewoone niet konden magtig worden , in groote

menigte tot fpyze gebruikt is.

2, Dat

(r) JhWfj», f. 287, 353, 554, 353, 162 j jc)ó.

(j) JMdm; J. 475'
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2. Dat 'Hit vleefcli fómwylen geen of wei^

nig bedepf vertooriende , en misfchien bedekte-

lyk in de hallen gevoerd ,-.ook wel van ander

foorc van menfchen gegeeten is , waar door dan

ook in deézfe, waarfchynelyk, kwaadfappigheid^

fcorhit en rotziekten ontdaan zyn.

3. Dat ook veel van dit vleefch , 't welk

'er reeds =zeer wankleurig en bedorven uitzag ,

en waar van al het' vet byna verteerd was , of

beginnende tekenen van verrotting te vertoo^

nen , in de fteden en op dfe dorpen verkogt is,

het geen mogelyk fommigen niet zonder 'grond

heeft doen denken , of dit van zyn natuurlykö'

hoedanigheid ontaarde vleefch geen wezendlyke

aanleiding tot meerder aantal der Rot-koortfea

gegeeven hebbe , dan meti voorheen in deeze

landen gewoon was te vèrnéemen,

4. Dat ip Delft voor weinige jaaren ondefi

het gemeen allerlei foort van kwaaden uitflag re-

geerde ; inzonderheid pynelyke en hardnekkige

verzweeringen in den vetrok , negenoogen enz.

De fterfte grasfeerde toen fterk onder de Runden-

xen : men dacht , of deezen uitflag wel njogto

veroorzaakt zyn door het ^Qien van vleefcli van>

zieke of gellorvene beesten ^ doch in'het najii^tr

van 1771. werd het zelfde v^'-aargenomen , Wanhi

neer 'er omftreeks deeze Had geen fterfte plaats

had. Waarom men in bedenken gaf , of deez©'

Xmi JJeeh Ff on^
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ongemakken ook uit het misbruik van aardappe-

len zouden hebben kunnen ontftaan (^).

§. CLXIII. Ten aanzien van de Aardap-

pelen , hebbe men nog te weeten , dat goede

meelachtige aardappels , maatig gegeeten , geen

kwaad voedfel geeven , als zy met andere fpy-

zen by verwisfeling vervangen worden ; naardien

zy naast de Tarwe het gefchiktfte zyn , om ftyf-

zei uit dezelven te bereiden : en zy zelve in de
befmcttelyke JDyfenteri^ te Nymegen ( ^ ) niet

fchaadelyk bevonden werden. — Maar, een

groot onderfcheid heeft hier omtrent plaats ; te

weeten : wanneer men byna geen ander voedfel

nuttigt; taaije kleiachtige , bevrorene en bedorven

aardappels , en dat lang in den voortyd , zelfs

wanneer 'er reeds nieuwe te bekomen zyn , ee-

ten moet ; 't welk doorgaans kwaade chyl , en
gebrekkig of ongenoegzaam voedfel aan de meer
behoevende lichaamen verfehafFen moet ( v ).

In

C*^) t^y ^^^ overgeeven deezer Verhandeling konde ik

jnet geen meer zekerlieid van het nadeel , uit dat'onnatuur-

lyk voedfel aangebragt , melding maaken ,* dan door de na-

dere Berigten van ter Heide en Foorburg , (§. LXXIII. $ ^ b,

<ï, a.y , door het zichtbaar verfpreiden van eene aanftekende

^otkoorts , uit het eeten van zulk vleefch gebooren , is hier

verder geen tWyfFei aan. Buchan had het ook afgeraaden ,

JÉIuisb, GeneesL pag. 70. J
(:<) Degner. de Dyfenteria biliofo'Contagiofa ^c. pag. 188.

(•y) [^Wegens het voor- en nadeel der Aardappelen , ka»
fiien zich tot verzadigens toe voldoen in de yerhandeling over

dèn Aart en^ FoortplanHihg » en bei veskrhands gebruik der nuttige

jiard->
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-— In Noord- Holland achtte men de Gel-

ifer/c^^'*aardappels beter dan de Zeeuwfche enz.

om dat die losfer van zamenllel zyn.

§. CLXI V. Tot de Vbedfels , die fom-

tyds fchaadelyk bevonden zyn , en in het Va-
derland overvloedig voorkomen , zyn de Mosfe'

len^ Garnalen en Haring te brengen , waar by
onder de plant • gewasfen de onrype Kruisbeuen

behooren.

I. De hnaauwdheden en opzweJling j wel-

ke fomtyds van gekookte Mosfelen veroorzaakt

worden , waar over van anderen in het breede

gehandeld is (w) , doch welke eerder aan zeker

venynig hfeSf enz. (^) /worden toegekend,

zyn over bekend. Uit Staats- Vlaanderen
meldt men , dat de gemeenen man aldaar alle

uuren van den dag raauwé mosfelen eet , die

dikwyis kwaalyk bekomen , wanneer men geea

goe-

jiêrdappelen ^ door J. A, J. Lu d wig, uit het Hoogduitfclx
rertaald door C. Pgreboom, Med. DoBor , Hoorn en Am-
llerdam 1775. alwaar de gebreken der Aardappelen in het
!XX. Hoofdd. en de nadeelen , welke zy de lichaamen toe-
brengen kunnen , §. 15. voorkomen. Waar onder de uitzet-
ting der darmen wordt opgenoemd , waar aan die geenen ,
die dezelve alleen of meest tot voedfel nuttigen , onderhevig
zyn. Gelyk zy tot het zuur , §• 18. tot zwaarmoedigheid ,
de jigt enz. §. \g. gezegd worden aanleiding te geeven.J

C*"^) Moering f?e Mytilonmi quormdam vsneno , A. P. M»
vol. VII, pag. 115 61 feq. Append.

C^} J. Baster Natuurkundige Uitfpamingen ^ L Deel 3. Ci»

Ff a
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goeden drank daar by gebruikt; en dat verfchei-

dé militaire Hoofd - Officieren zorg draagen , dat

de Soldaaten geen mosfelen eeten. De Officie^

ren eeten die ook wel des morgens voor 't ont-

bydt ( dat in Zeeland van gelyken met oesters

niet vreemd is ;) maar drinken daar een goed
glas witte wyn op , wanneer zy zelden kwalyk
bekomen.

2. Dat Gamaalen oorzaak tot ziekten kun-
nen geeven , blykt uit de befchreevene Colyk

van den Hoogleeraar A. de Haan (^) , en de
waarneemingen van DoSïor Houttuin te y//»-

flerdam {zy

3. Zoo zag men in het jaar 177 1. by het

aankomen van den Nieuwen Èaring in veelen

,

die van den zelven gegeeten hadden , hevige

Cholera^ Diarrhe^^ Colykpynen enz. ontftaan.

Verfcheiden deezer heb ik behandeld, en het

liet, door de algemeenheid , geen tvvyffel over,

of de genoemde onheilen werden hier door ver-

oorzaakc. Naar de reden deezer verfchynfelen

onderzoek doende , heb ik vernomen , dat zulks

gefchiêdde , wanneer den haring in den beginne

te veel om de Zuid gevangen werd , die van

een minder foort is , dan de gewoone haring

,

die meer noordwaarts gevangen wordt; en by de

'Vis.'

. (y) Rat. Medcnd, Part. III. pag. 94. edit. Ven. 1757.

"C^)' Uitgezogte VcrlawkU IV. Deel, pag, 175.
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Visfchers oïider den naam van garrigen Haring

bekeijid is. Het gebeurt ook , dat onbedreeve-

ne Kbkers de blaasjes die vol kleine visjes zyn ,

niet behoorlyk uichaalen , waar door de haring

aan het bederven gaat ; wankleurigheid van rood

en wit veroorzaakt wordt ; en dat 'er dus de bo-

vengemelde gevolgen te wege worden gebragt.

.— Een ander Stuurman heeft my gezegt , dat

Wanneer de vangst zeer goed is , men wel tot

100 tonnen haring te gelyk vangt , die dan in

het ruim worden geworpen , tot men gelegen-

heid heeft die te kaaken , waar door het komt

,

dat , eer de onderde haring , die het eerst ge-

vangen is , kan gekaakt worden , zy reeds bly-

ken van bederf heeft , door het op een pakken

en broeijen.

4. Eindelyk verwekken de Kruishyen ^
buiten de gewoone gevolgen , aan de wrange

?:uure voedfels (§. CLXI. 2. ^.) eigen , wel

eens zulke^ hevige toevallen , dat dezelve de

opmerking der Geneesheeren tot zich trekken

,

en onder de gedaante van Morhi^ oi Symptomata^

epidèmkd , ( als te Enkhuizen ( §. LXXX, ) , ^

en te Amjïerdam (^a) voorkwam.

§. GLXV. Deeze voedfels voor het mee-
^:)ndeel meer den gemeenen man betreffende ,

zoo

(a*) &itgmgn VerhavM* IV. Deel , pag. 302.

Ff-,.
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ZOO kunnen aanzienlyke lieden van den anderen

kant het nadeel befefFen van hun te zeer voe-

dend of fchaadelyk dieet , met te weinig bewee-

ging verzeld ; en de gevolgen , die zy daar uit

te vreezen hebben , by voornaame mannen zel-

ve nazien (^) en afneemen»

§. CLXVI. Belangende eenige kwaaien ,

welke als gevolgen van het misbruik der opge-

noemde \yarme dranken doorgaans plaats hebben

,

waar onder de zoo genoemde moeilyke of belet-

te doorzwelging behoort , zyn my onder ande-

ren de volgende Berigten daar van toegekomen.

1. Te Middelburg had men in den tyd van

elf jaaren de belette doorzwelging alleenlyk in

drie onderwerpen vernomen , in welken zy door

den dood gevolgd was.

2. De belette doorzwelging komt te Zie*

rikzee mede nu en dan maar voor.

3. Te Middelkamis , op het Eiland van

Overfïac^ué zyn de verflapte of naauwe keelen

het meest in de weinig doende , en veel heete

thee en kofFy met Suiker drinkende , Visfchers

Vrouwen bekend.

4.. De

(b) H. D. Gaubii Injlitut. PathoL Medk, §. 473, 47Ö.
F. HoFFMANN. Dijfsrt. de Dicetc^ vitio ^ 1, c, S»X1V; XIX»
pa[:. 679,680. &c.
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4. De MorM Chronkl in de Wilmflad etï

omliggende landen , worden als elders aan eene

fcwaade digeftie toegefchreeven , uit welke Mor-
bi fpafmodici , hypochondriaci ^ hyjkrki enz. hu0
oorfpronk hebben.

5. De Zenuw- ziekten zyn te Dordrecht

vry gemeen onder die geenen die veel zitten

,

weinig beweeging hebben , en doorgaans zich

ophouden met veel warm water te drinken*

6. Men houdt het te 'sBofch onbetwist-

baar , dat het tegenwoordig misbruik van warme
kofFy en thee -dranken veele zwakheden en Ze-
nuw-ziekten baart.

7. By de Vrouwelyke Sexe ontmoet mea
niet zelden te Nymegen gemeene Pasftones hy-

fteri^; als cardialgi£j pe&oris oppresfwnes ^ pal-

pwiones cordis , faucium flrangiilatiis hyjietici

enz. Hier en daar vindt men deeze ziekte oolc
,

in een grooter trap , en verzeld met animi De*
iiquia, Cacochymi^^ PJoratuSj Convulfwms ar-

tuum omnium enz.

8. De CardiaJgice chronks zyn gemeen in

de Grave by die geenen , welke door een on-

niaatig gebruik van warme water - vogten , de

maag van haare natuurlyke flym berooven ; d-

waar men die ook vindt , ex fcirrho : colica piSfo*

fium ziet men hier niet ; Morbi mucofi vermimfi

zelden ; maar verfcheiden, die aan eene beletce

F f 4 door^
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doorzwelging laboreeren ; en meestendeels zul-

ke , die geesryke dranken misbruiken.

9. Van Ztifphen meldt men, onder de

'Morbi chronki ook eenige aan eene belette door-

flikking , die meest van het misbruik van fter-

ke dranken veroorzaakt waren.

10. Langzaame belette doorzvvelgingen van

Vèrfcheiden foort, benevens Zenuw- ziekten on-

der mannen en Vrouwen zyn in Overyssel,
omtrent de plaatfen aan de* zee gelegen , zeer

algemeen (§. CXX.). Dan of men deeze oor-

zaak in het misbruik van de kofFy en chee zoe-

ken moet , is onzeker. Deeze dranken worden

%vel door deganfche Provincie veel gedronken ,

en men erkent haare verflappende kracht : on-

dertusfchen heeft de groote Sydenham deeze

xiekten zoo wel als wy waargenomen , in een

leeftyd , toen 'er nog van die dranken geen mis-
' bruik gemaakt werd,

1 1. CardiaJgide chronk£ er\z. zyn in Zuid-

Holland zeer gemeen. De Waterzugt, flym-

xiektens en verkonde magen , welke men boven

(§. LXIX') van Rotterdam aan de koude en

vogtige lucht had toegefchreeven , worden ook

erkent gelegenheid te krygen uit het dagelyks

voédfel , byzonder by den gemeenen man ( §.

CLVIIf. ). T— Nergens , meldt men , is 'er

ceo Land , alwaar de lamea der vezelen ep

zwak-'
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zwakheden der zenuwen , hartkloppingen, kort-

ademigheid ,
pynen in de lendenen , Leucorhiza

vryster - ziekte ; met een woord , alle die ge-

breken, welke onder den naam van Zenuw ziek-

ten , waar van naauwlyks een enkeld huis vry is

,

hier regeeren ; en die niet gezegd kunnen wor^

den uit het Climaat , of de gefteldheid van het

land voort te komen , (want die ziekten waren
^ier voor deezen zeldzaam

;
) maar uit het on-

'fllnaatig gebruik van kofFy en thee , daar men de
lichaamen van den ogtend tot den avond , als in

verdrinkt. — Welke ziekten van dit foort ver-

der in deeze Stad voorkomen , kan men eeniger-

maate uit de fterflysten , onder de Bylagen ge-

plaatst, afneemen.

12. Belette doorzwelgingen , Maagkwalen
enz. worden te Schiedam ook gevonden; zyzyn
piet zeldzaamer , ook niet menigvuldiger , dan

pp andere plaatfen ; Coliqtie de Poi&ou is hier

zelden of niet bekend ; de Podagra heeft hier

ook zyne lyders.

15. De vernaauwde keelen of moeijelyke

doorzwelging te MaasfJuis , door het aldaar in

gebruik zynde voedfel enz. zyn zoo menigvul-

dig , en het getal der zulken is zoo groot , dat

men nergens weet , naar evenredigheid der men-
fchen , die ongemak zoo menigvuldig als aldaar,

gezien te hebben ; het veel drinken van warm
water doet hier zeker veel toe ; maar men ge-^,

F f 5 looft
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looft nog meer , dat het opflurpen van zeer hee-

te kofFy en thee , en het doorzweigen van zeer

heet voedfel , 'er nog meer toe doet. — Hy-
pchondriaci en Podagrici zyn hier zeer weinig.— Men denkt niet zonder rede , dat het alge-

meen gebruik van flegte bieren , gelegenheid

heeft kunnen geeven tot de algemeene klagten

over maag- en buik- pynen, en belette Ilikking,

zoo hier als hier omftreeks.

14* Hoe veelen 'er in 'sHage aan de Wa-
terzugt zyn overleden , kan men in de gemeen-
gemaakte lysten daar van zien. — Van belette

doorzweiginge hoort men weinig ; welke nog al

in de eerfte beginfelen afgekeerd worden. Car-

dialgide chromen zyn hier zoo gemeen als elders;

en de ziekten uit verflapping der vezeldraaden ,

enz. zoo menigvuldig, dat de naam van Zenuw-
ziekte 5 of het op de zenuwen te hebben , by-

na als in den mond der ligt-kwynenden beftor-

ven is.

1 5. De Zenuw - ziekten neemen van oogen-

blik tot oogenblik toe in de Weteringen ^ en men
ziet ze hier meest regeeren in de Vrouwen. —

•

De Waterzugt is hier veel gemeen, doordien de

meeste inwoonders zich uitermaaten in kofFy en

thee drinken zeer te buiten gaan , enz.

lö. De ziekten van GooiIa?id, vooral de flee-

pende, worden insgelyks toegefchreeven aan het

fchan-
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fchandelyk misbruik van koffy en thee dranken ,

waar door men meldt » dat ook deeze Inwooners

en aanpaalers ontzenuwd , en als het ware ont-

menfcht worden ; terwyl de zoo weinige noodige

beweeging van de meeste lieden, en het gemee-

ne voedfel der arme lieden , uit aardappelen enz.

beltaande , 'er niet weinig aan toebrengen.

17. De ziekten in Amstelland worden,

behalven de lucht , fchadelyke dampen en uit-

waasfemingen , ook aan de ligt rottende en ligt

garstig wordende fpyzen , en verflappende dran-

ken, by te weinig beweeging, toegefchreeveti»

18. De veele Zenuw -ziekten , opgefpan-

nenheid van winden, flaauwten in de Vrouwen,
Pasjiones hyfterica, kucorh(£a enz., die boven
opgenoemd zyn , worden , buiten andere oor-

zaaken , te Alkmaar ook aan het dieet van deö
gemeenen man , namentlyk aan de veele meei-

fpyzen , en het groot misbruik van laauwe dran-

ken , de naaste oorzaak van eene werkelooze
^ vezel , toegekend.

19. Van gelyken erkent men dit mede te

Edanu De Waterzugt wordt aldaar gehoudea
van de veele koffy en thee dranken te ontdaan ;

de voorjaars koortfen van de lymigheid der vog-
ten ; de kwaadfappigheid der meeste Vrouwen
van de llegte levenswyze; terwyl 'er de Zenuw-
ziekten vermeerderen.

20. De
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20. De ontaardng des Slok-dartns is in

Noord - Holland zoo algemeen , dat men 'er

zelden lyders van ziet te regt komen. De be-

roemde Do&or Gkashvis had by zekere gele-

genheid erkent , in zyn ganfche leven maar vier

'er van te hebben zien geneezen. En , dat het

getal der geenen , die aan deeze ziekte derven

,

oneindig grooter was , dan men denken zoude ;

welke zoo niet alleen , ten minden met dezelve

kwaaie , ten grave gefleept wierden-

21. Te Enkhuken denkt men niet aïiders:

by de byzondere lands - en luchts - gedeldheid ,

erkent men de nadeelige levenswyze der inwoon-

deren, voornamentlyk by het gemeen ; by wien

de meeste ziekten , zoo door de ongedeldheden

der lucht , waar aan zy meer dan de ryken bloot

gejield_zyn , als de misbruiken in den levens-

regel , door te veel heete thee en kofFy dranken

worden toegekent : en wel meer aan het heete

water , dan wel aan de kofFy en thee zelve ;

vooral , wanneer flappe fpyzen en raauwe kost

daar by komen ; waar door raauwheden en

onbehoorlyke chyl worden verwekt , en veel-

tyds aanleiding tot eene Sahurra 'm de eerde

wegen gegeeven wordt,

22. De lesjelfche Vrouwen laboreeren veel

aan deeze en geene ongemakken , zonder dat

men dezelve bepaalen kan. Veele fukkelen aan

keel ' kwaaien ; verfcheidene heeft men elendig

aan
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aan de kanker zien fterven. De Vryste'rs wor-

den byna nooit tot 1 de natuurlyke raaandelykfche

zuiveringen geleid ; veele fterven in dien tyd ,

wanneer zy die tragten te hebben , en fommige

worden door hulpmiddelen met moeite en gevaar

daar toe gebragt.

23. Veele fleepende Ziekten worden in

Friesland , gelyk in de meeste Nederlandfcha

fteden, door eenen kwaaden levensregel veroor-

zaakt. Vrouwen en jonge Vrysters , die een

zittend leeven leiden , en dagelyks veel warm
water dritiken , onder den naam van thee , be-

derven dikwyls haar geftel. Men ziet jonge

Vrysters, traag en bleek, als*aan eene bolle wa-

terzugt kwynen ; terwyl de maag , met flymen

opgevuld 5 van alle fpyzen als afkeerig is : de

Honden komen laat te voorfchyn , en worden
naderhand nog dikwyls opgehouden , waar uit

veele hyjferque toevallen ontftaan. De belette

doorzwelging is mede federt eenige jaaren zeer

bekend geworden : men ziet die meest in Vrou-

wen , in welken zy doorgaans doodelyk is. By
Vrysters , en by bejaarde Vrouwen , ontmoet
men ook veele maag-pynen en wormen, en war
dies meer is. De wormen zyn hier vry alge-

meen , niet alleen in kinderen , maar ook in be-

jaarde menfchen : de Lindworm vertoont zich

hier ook fomtyds. Het gebruik van meel • fpy".

zen , het welk hier by den gemeenen man ook

zeer
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zeer in zwang gaat , vermeerdert buiten twyfel
alle deeze ongemakken , en brengt ze dikwyls

tot ongeneeslyke gevolgen. —
04. De Ziekten van G/'ö^//^^^;?, §. LXXVIL

opgenoemd , worden aan eenen kwaaden levens-

regel toegefchreeven. Men zegt , dat de ge-

woonelyke ziekten in deeze Provincie de zul-

ken zyn ^ die volgens de tegenwoordige levens-

wyze , van eene verzwakking der eerfte wegen

,

en dus van eene bedorvene verteeringe van het

voedfel afhangen ; als ook van eene verminde-

ring in de onzichtbaare uitwaasfeming* — On-
der de zwakke foort van Vrouwen komen nu en
dan eenigen voor , die , wegens het dagelykfch

gebruik van zuur roggenbrood en andere dierge-

lyke voedfels , het zuur in de maag, met blaau-

we plekken op de huid , en knaaging in het tand*

vleefch hebben. — Men ontmoet hier en daar

wel Morbi mucoft , doch zelden heeft men ge-

legenheid daar omtrent onderzoek te doen ; de-

wyl dezelve bykans niet ziek zyn , en dus gee-

nen Geneesheer ontbieden. — De Wormen
zyn 'er zoo algemeen , dat men naauwlyks eeni-

ge zieken ontmoet , of eenig lyk opent , zonder,

wormen te vinden. •— Hoedanig het met de

belette doorzwelging in deeze Provincie gelegen

zy 5 kan men uit de Verhandeling van den Heer
VAN Geüns , in de hoofdftad deezer Provincie

zelve woonende , afneemen.

25. Ou-
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25* .Oude lieden meenen in Drenthe op-

gemerkt te hebben , dat federt de warme dran-

ken hier meerder zyn begonnen genuttigt te wor-

den , de menfchen ook aan meerder ziekten zyn
onderhevig geweest : althans zoo fris en fterk

zich niet meer vertoonen ; noch zoo lange niet

meer leeven , dan in vorige tyden. — De
Kinderen worden ook zeer aan wormen onderhe-

vig bevonden. —
26. Zenuwtrekkingen zyn menigvuldig on-

der de Barneveldfche Boeren ; ook heeft men
hier veel kwaade maagen , die aan de kofFy en

thee , aardappelen , pap , enz. worden toege-

fchreeven. De fcfophuls en fiytels in de klie-

ren van den hals , welke hier veele zyn , kent

men aan de laatfte insgelyks toe , en meent die

vermeerderd te zyn , federt het menigvuldig ge-

bruik derzelven. De Teeringen zyn 'er van ge-

lyken meenigvuldig. — Scorbut is *er ee»
heerfchend ongemak, fchoon de grond hoog is,

welke men wederom aan de oude zoute en ge-

rookte kost toefchryft.

27. Van belette doorzwelging boort men
weinig te Amersfoort. Hier en daar klaagt men
wel eens over eene benauwde keel ; men heeft

'er maar weinige gekend , in welken deeze kwaal
tot dien trap geklommen was , dat 'er in 't ge^

heel geene vaste fpyze meer door de keel wilde.

Doch voor 3 jaaren is hier een Vrouwsperfoon

aan



4^4 /^^2 ^s Ziekten , 'welken uit- de Natuurlyh

aan geflorven , die niets meer konde doorzwei-

gen. Te Barneveld heeft men over 233 jaat

Ten twee fterke Mansperfoonen gezien
, geen

misbruikers van fterken drank zynde , die nog-

thans beiden aan eene langzaame vernaaawinge

van den flokdarm geftorven zyn ; zo dat 'er geen
voedfel meer door konde. — Zenuw • ziek-

tens vindt men hier , als op andere plaatfen , en
wel voornamenclyk onderde iS^j^j-yè^w/ör. Men
meent nogthans , dat die in het nabuurig Bar-
neveld en Nmwkerk , naar maate van de plaacs

,

vry meer gevonden worden , die met zwaare hy-

flerique toevallen ex debilitate Jyftematis nervofi

voortkomen : hebbende echter die toevallen wel

het meeste plaats onder de zulken , die zich

veel aan een zittend leeven , en vooral zich

aan het fchandelyk misbruik van byna den gehee-

len dag aan de kofFy en theetafel door te bren-

gen, overgeeven.

Van de Ontydige en Onhelwaame

Geneesmiddelen 5 enz.

§. CLXVIL Tot het fnisbruik der fpyzen

en dranken behooren insgelyks de ontydige en on-

bekwaame geneesmiddelen. Dit heeft zoo wel
in andere als in deeze landen plaats , en het ont-

breekt in die zoo weing aan onkundige voorwer-

pen^
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pen , Landlopers en Kwakzalvers , als in deeze*

Maar eene voornaame rede , die dit ten aanzien

van de natuurlyke gefteldheid van ons Vaderland

aan Iringt , zyn de veeh- Pri^ëftzpis op de dor-

pen en in mindere (leden , welke , zonder ge-

noegzaam onderwys , zoo in de befpiegelende ^

ü\s in de beocfFenende Geneeskunde, en du?» zon-

der behoorijke kennisfe van den aart der ziek*

ten , of onderfcheidene achtgeevinge op de by*

zondere gefteldheid van lucht , land en lichaaraeii

der menfchen , te veel moeten mistasten in hec

gefchikt aanwenden der vereifchte Geneesmidde-

len. Want zoo klaagt men uit Noord Hoi:^

LANo : ,, Dat veelen deezer KonstoefFenaareii

veel invloed op het volk verkrygende , door ge-

meenzamen ommegang , al te zeer aanleiding

tot aderlaten geeven ; welke men zegt , dat al*

daar byna nooit te pas komen. Het vooroordeel^

dat, gelyk men fpreekt, eene roering in het bloed

te maaken nuttig zy , is dermaaten ingeworteld,

dat , by de minfte ongefteldheid , als van eené

belette doorwaasfeming , eene aderlating op eigen

gezag aanftonds wordt te werk gefteld ; waaraan

men het groot aantal waterzugtigen , ten deele ,

en wel voornamentlyk toefchryft , die men al-

daar vindt. En in welke deelen van het Va*
derland heeft dit geene plaats !

I. Het getal der dorpen is ongelyk meéj
dan dat der fteden.

XniL Deeh Gg a.Vee-
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2. Veele dorpen zyn te ver van de (leden

verwyderd , om zich van kundige DoSïoren te

voorzien.

3. Weinigen kunnen de kosten betaalen van

een Do&or by zich te ontbieden. VVaarby komt

4. Het vooroordeel van veelen deezer men-
fchen 5 welke vertrouwen in deeze hunne Prac^

iizyns (lellen , met welken zy jaaren hebben om-
gegaan, en van welken zy zich verbeeldden, dat

dezelve hunne natuuren beter, dan de (leedfche

JDo&ofeu kennen , 't geen van fommigen ook

naar waarheid kan gezegd worden. Gelukkig

zyn dan die landlieden , welke op hoog gezag

van Doëforen voorzien worden ,
gelykerwys in

de Majorie van 's Bosch gefchiedt , op last van

den Raad van Scaaten , en in de doorgaande ziek-

ten te Maurik , en in het Ampt van Maas en

Waal^ op het bevel van de Staaten des qiiartkrs

van ISymegen in 177c en 1771. plaats hadde.

De gevolgen van eene min gefchikte Genees-

wyze zyn

:

a. ) Eene kwaalyk gepaste voorbehoeding :

h. ) Min bekwaamen aanleg in het behan-

delen der ziekten , welke niet zelden met ader-

laaten of purgeer- middelen begonnen, en met

zweet • middelen enz. voortgezet wordt : tegen

4en regel , Cocfa movenda^ non cruda (c) ;

(men

(^) HiPPOc?.ATES J^bor, 22. Seft, L
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(men moet rype floffen en geenzints raauwe uic-

dryven :) of door braakmiddelen wordt beproeft

,

zonder dac eigen aanwyzend rl o^yav Qhypochon^

driorum intumefcentia (d)^ of, opzetten van

de boven - buik - zyden ,) in ?xht te neemen.

Waar uit

c, ) Min overeenkomend beftuar in -het be-

loop 5 klimmen en afneemen der ziekte ; in het

tydig en gefchikt bewerken , uitdryven , bepaa-

len , of ontbinden der ziekte - ftof ; waaruit ver-

andering van den aart der ziekte ; vermeerdering

en verzwaaring derzelve ; belemmerde rypwor-

ding en affcheiding , op de dagen van fcheiding ,

( ad dies cthicos ) door de natuur zelve gefield ,

en aangeweezen ; verplaatfingen der ziekte ftof

;

uitftorting op min bekwaame plaatfen , langduu-

rig fukkelen ; en uit eene zoodanige verkeerde

geneeswyze, de dood zelve, niet zelden de ge-

volgen zyn. Waar by men eindelyk

d. ) Niet dient te vergeeten , het zoo me-
nigvuldig, als dikwerf ontydig

,
gebruik vanden

zoo heilzaamen Cortex Pemviarms, of zooge-

naamde Kina , die zonder onderfcheid in flee-

pende ziekten gegeeven zynde , in welke de

ftmEfura organica is aangedaan
, gelyk 'm alle

flymziektens plaats heeft , zonder voorafgaande

(d') Jbid^.m kci^ cmVi QiAS de Fcbribi^ ^ cnp. VIT -•^^ -.-?.

edit* AmU.

g Ö
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jiiierantia , Refolventia , enz. doorgaans die

kwaaien eerder verergert en fleepende maakt

,

als dat men die door den zelven tot eene ge-

wenfchte geneezing brengt : of te fchielyk in na-

jaars - koortfen gegeeven zynde , geelzugt , ver-

ftopping der boven buikzyden , derdendaagfche

koortfen , en niet zelden de waterzugt veroor-

zaakt,

e. ) Behooren hier by de onmaatige q^uan-

titeit , of te veel op eenmaal gegeeven genees-

middelen ; of van een te hevig vermogen. —

•

'Er zyn geneesmiddelen , die in een meerder

qiianiiteit gegeeven , de gezondheid en het le-

ven vernietigen , en fomtyds den dood aanbren-

gen. Daar toe kunnen gebragt worden fcherpe

braakmiddelen ( Emetica drajhca ) , hevige pur-

geermiddelen Opiata
,

( middelen uit Opium
bereid ,) Mercurialia (kwikmiddelen) enz. waar

van de droevige ondervinding te dikwyls de waar-

heid bevestigd heeft : ik heb zulks meer dan eens

moeten zien , en fommigen , ter naauwernood

,

kunnen redden.

Van de Zaaken, die van buiten aan-

gebragt worden , enz.

§. CLX VIII. Tot de zaaken , die van

buiten aangebragt worden , en betrekking heb-

ben op de natuurlyke gefteldheid van het Vader-

land 5
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land , behooren de vermogens , welke een gifc ^n

zich bevatten ; en uit den ommegang en het ver-

keeren zoo met menfchen van buiten §. XXIII.

en binnen , als van de dieren , hunnen oorfprong

hebben. Dusdanige zyn de Kinderpokjes^ Lues
Venerea , hmadaartige Rotkoortfeu , met Pe-
techien verzeld , Pestikntia/e Ziekten , bene-

vens de dol/e hondsbeet , of watervrees. Waar
by 5 wegens de veelheid der ziekten in het Va-
derland 5 uit befmetting voortgeplant wordende ,

niet ten onregte de Scabies , vuurige TJitjlag ,

Kanker^ de Jeering , en van fommigen dejigp
en de Podagra gevoegd worden. ' Waarom-
trent men in acht te neemen hebbe :

1, Dat fommige deezer befmettingen uit

een vast gift beftaan (^Contagium fijcum') ^ 't geen

zonder aanraaken van het befmette deel , ofte

onmiddelyke tusfchenkomst en vereeniging der

befmette ftoffe zich niet overplant
;

gelyk de

Scabies^ de Lues venerea, vuurige puistjes, ne-

genoogen , de Kanker, de Teering , de Jigt

,

de Podagra , het gift van de dolle hondsbeet.
-— Of die eene vo/atile eigenfchap bezitten ;

als de pescftof , die der kwaadaartige Koortferr^

met uiiüag , der Mazelejt) , der Pokjes , dei:

JDyjenterice , en andere Epidemiqiie ziekten.

2. Dat deeze giften elk van hunnen eigefn

en byzonderen aart en werking zyn ; waar door

die anders in het geheele lichaam, anders in een

Gg 3 be-
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bepaald deel van het zelve werken : by voor-
beeld , zoo is de fchurft eigen aan de huid ,

de Lues venerea , Ichoon eerst in het deel waar
aan de befmétting gefchiede , werkende , daarna

aan de klieren van de lies^ aan de kee/^ de netiSy

en het aangezigt ; de Jcorhut aan het tandvlees ;

het fcherpe vogt der ontfteeken oogen aan ge-

zonde oogeii ; de adem van een teermgagtigs

aan een gezonde long enz. nadeelig.

3. Dat volgens de byzondere waarneemin-

gen van Degner ((?), de Dyfenterice te JVy-

megen , zich in één huis geopenbaard hebbende

,

vervolgens in den omtrek van het zelve , en do

daar aan paaiende wyken verfpreidde.

§, C L X I X. Overboodig zoude het zyn te

bewyzen , dat de Kinderpokjes door de conmer*

cie^ navigatie y toevloed van vreemden 5 en on-

derling vertier , niet zouden worden medege-
deeld ; naardien de ongelyke loop der zelven »

voornamentlyk daarin gegrond is (§. XXIII. 5.)

gelyk boven §. CXLUI. omftandig beweezen is.

Van gelyken aart is de Lues venerea , zoo

wel in deeze als in andere landen ; waaromtrent

de berigten melden :

I . Dat die te Zierikzee voorheen meest uit

Ierland en de Levant plagt overgebragt te wor-

den ,

(O ^" f' 5. IX, pag. 6.
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den 5 wanneer de vaart daar op bloeide , doch

die nu met dezelve meest ophoudr.

2. Dat de Lues te Haarlem voor 1750.

weinig of niet geweest zy. — In het jaar

1769. keerden eenige Haarlemmers^ op eea

Oorlogfchip gevaaren hebbende , en afgedankt

zynde , in hunne ftad te rug , die 'er de hties

vermeerderd hebben, komende uic Italten of de

Middellandfche Zee.

3. Dat men de Gonorrhaa nergens behoefc

te zoeken , naardien van de hand te gaan , thans

overal gevaarlyk is. Terwyl de kwaade genee-

zingen van dit eerst verkreegen fmet , de Lues
meer dan te veel veroorzaaken : ten minden van

eene gemakkelyke geneezinge , eene langwyli-

ge , verdrietige , en fomvvylen eene moeilyke

herftelling te wege brengen.

§. CLXX. De kvvaadaartïge Rotkoortfen ,

met Petechien verzeld , zyn mede van dien zelf-

den aart. Deeze waren

1 . Voor den laatften oorlog niet zoo bekend

in deeze landen, dan na dien tyd. Deeze ziek-

te heeft zich het eerde in het jaar 1757. te Nyr
megen geopenbaard, wanneer de Franjehe Troe-

pen in den voortyd van 1757. en eenige volgea-

de jaaren in het nabuurige land van Cleve lagen ,

waar van fommigen dagelyks in die dad kwamen •

Gg 4 waar
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waar door men niet tvvyfFelt , of dezelve is al-

daar meer gemeen geworden ; en fchynt zoo
vragtbaar in het vermenigvuldigen te zyn , dat

derzelver zaad , zich. jaarlyks op nieuws aan alle

die oorden , welke tegen deeze landpaalen en

Westphaalen grenzen, als Ovekyssel,
en Groningen, hier of daar , in meerder

of minder maate , naar gelang der zamenloo-

pende oorzaaken , doet gevoelen en vermenig-

vuldigen.

2. Dat uit deeze van buiten aangebragte be-

fmecting, deeze ziekte zich allengskens meerder

van die uiterfte boorden naar binnen verfpreidt

,

en in die landen , als een nieuwe ziekte , on-

derfcheiden van de gewoone Rotkoortfen , aan-

gemerkt wordt. Althans zoo denkt men 'er in

Friesland over.

3. Moet men waarfchynelyk aan dit mede-

gebragte zaad , uit de vreemde Legermagren ,

voornamentlyk uit Poolen enz. van die lieden,

welke op de fcheepen der Oost- Ind^fche Cam-

fagnie dienst neemen, toefchryven; het buiten-

gewoon getal dooden in het jaar 1771., waar

door de fcheepen naauwlyks behouden havens

bereiken konden. In den winter van dat jaar

ftorven 'er te Middelburg by een Volkhouder

byna 40 man aan die toen grasfeerende ziekte.

Pe fcheepen kwamen op het einde van 1771-

ten twedeu maaien , alle vol zieken , in Jesel

bin-
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- binnen : op een derzelven telde men 80^ doo-

f den, en 150 kranken (/).

§. CLXXL PestUentiak ziekten, buiten

de genoemde Rotkoortfen , zyn door de Godde-
lyke Voorzienigheid , en de goede voorzorgen

van 's Lands Vaderen , federt het jaar 1 66^ en

i66s* in deeze landen niet vernomen. Die,
welke toen plaats hadden , werden naar het oor-

deel van fommigen (^) , door befmetting van

buiten , en niet zoo zeer uit oorzaaken van bin-

nen 5 aangebragt. Terwyl die van Letden ( §.

LXXIIL I , c. ) daar niet voor te houden zyn ;

zoo min als veele , welke daar voor , by Fores-

Tus ( §. LXXIL not. ^. ) in verfcheide plaatfen

te boek gefield zyn.

§. CLXXIL De Dolle Honds ^ beet , of

Watervrees , wordt nu en dan nog wel eens in

deeze landen waargenomen , welke aan de me-
nigvuldige honden in dezelve toecefchryven is.

(ƒ) Het Oost-Tndifch Compap:nies - Schip , het Hitis te

Crooswyk^ kv am door tegenwind in de Goeré te rug; den 3^,
December haa net reeds 100 zieken , waar onder üe i. en 2,
Cbirurgyn ; en onder de dooden bevond zich de 3. Chirurgyn»

Het DelfJchQ Schip kwam in Texel te rug. De Amfterdamfch»
en andere Scheepen waren voor de tweedenaal binnen.

'•

Men moest Scheepen van Jmjlerdam zenden , aan beide zff
den met flaapbanken voorzien , om dit volk over te neemen.
Het te rug gekomen Deiffche Schip konde om deeze reden
jiiet vertrekken

(^) Faderlandfche Hijlorie , XIII. Deel, pag. 138, 139.

;;: . Gg5 CO-
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COROLLARIA.
De gevolgen hier van zyn

:

I. Dat door deeze Ziekten , behalven d^

fchaaden , het verlies van manfchap , vercraageri

der reis , in gevaar zyn van den gewoonen pas-

faat te misfen , en aan andere onheilen bloot ge^

fteld te zyn , het verfpreiden van het fmet oj^

de inwoonderen van de Nederlanden zelve

,

(gelyk de Kaag- fchippers , die van JVtermgen ,

en verfcheide gedeelten van het vaste land vaa

KpoRD- Holland ondervonden hebben,) meer
dan te veel bevorderd is.

II. Dat door de anderen ( §. CLXIX. i,)

veelen elendig worden verminkt ; en dat veele

onnozele fchepfels , door dit bederf, van haar

eerfte levensbeginfel ongelukkige flagtofFers wor-

den van het medegedeelde fmet.

III. Dat fchamele lieden', en die een be^

krompen huisje of kamertje met een talryk gezin

bewoonen , de befmetting van fchurft , en alle

die kwaaien , welke door aanraaken en inademen

worden medegedeeld , onvermydelyk ondergaan

moeten.

IV. Dat welgeflelde en den anderen lieven-

de paaren , door onderlinge betrekking by den an-

deren ilaapende , dikwerf, zonder hun weeten

of toedoen , elendig aan de ïeering omkomen ;

waar van ik de droevige gevolgen gezien heb.

Van
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Tan de Beweeging en Rust, als

Oorzaak van de Ziekten van

het Vaderland.

§. CLXXIII. De beweeging en rust ^

( §. XXIX. ) , moet geenzints onder het optel-

len der oorzaaken van de ziekten des Vaderlands

vergeeten worden. De Voorvaders leefden

door beweeging gezond ; en zy , welken thans

beroepshalven , of door verzuim , van dit zoo

noodzakelyk hulpmiddel beroofd zyn , kwynen
aan die ziekten , uit dit gebrek natuurlyk voort-

vloeijende. Alle de byzonderheden op te haa-

ien , welke daar toe kunnen worden bygebragt

,

zouden buiten het oogmerk deezer verhandeling

gaan. De algemeene waarheden zyn hier van

bekend. De voornaamfte deezer hebben hunne
betrekking op de lucht , de verheveliogen , en
de fpyzen en dranken , in deeze landen ga-
bruikelyk.

I. Arbeid en beweeging zyn de hoofdzui-

len 5 Vvaar op het gebouw der gezondheid rustea

moet. — Wylen de Baron van Swieten
zegt : „ De boer , door langduurigen arbeid

afgeflioofd , t' huis komende, vult zyn hongerige

maag met zwart brood
,

gezouten en gerookt

fpek en vleefch ; en na dat hy zyne vermoeide

leden door eenen maatigen flaap verkwikt heeft

,

ftaat
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ftaat hy verfterkt en wakker tot zynen voorigen
^

arbeid weder op. Maar die , welke door over-

vloed van rykdommen lange maakyden houden
,

en zich toe den arbeid niet gebooren achten ,

vermoeijen de ooren der Geneesheeren door ge-

duLirige klagten ; terwyl zy gezond willen lee*

ven en niets doen "
( h ). Waar toe H i p p o-

CRATES te recht al gezegd hadde : ,, Een
menfch die fterk eet , kan niet gezond blyven

^

ten zy hy zich ook door den arbeid oefFene.

Want offchoon de fpyze en de arbeid tegen den

anderen ftrydende vermogens hebben , zoo wer-

ken zy nogthans onderling tot de gezondheid

mede : naardien de arbeid gewoon is het tegen-

woordige of aanweezige te verfpillen , en de

fpyze en drank in tegendeel deeze ledigheid te

vervullen'* (/).

2. De handwerkslieden, die een ftil en zit-

tend beroep hebben ; de Vrouwlieden , die een
ledig en vadzi|; leven leiden ; en de kleine

winkeliers , die weinig beweeging hebben , zyn

sneest aan fleepende ziekten onderhevig ; vooral

wanneer zy dan nog de bovengenoemde meel-

achtige fpyzen en warme dranken gebruiken.

3. Kinderen, welke men, behalven dat zy
aan eene vogtige lucht en morsfige levenswyze

onder-

(fc) Comment. in IL Bocrhaave Aphorism. Tom. ï II. p. 539.

(O De nclusmme, Seö. IV. )ib, I. p. m, 7. lin. 8Q.
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onderhevig zyn , te veel in de zoogenaamde

kinderftoelen kluistert , zien 'er doorgaans bleek

uit ; en zyn , behalven het voedfel dat zy ge-

bruiken , het meest aan kwynende ziekten on-

derworpen , welke de beweeging fomtyds her-

fteld.

4. Het verval van negotie is de eerfte aan-

leidende oorzaak tot (lil zitten en werkeloosheid

;

de bron van zoo veele ziekten. Dit alles op te

haaien , is eerder de taak van hem , die het on-

derwerp behandeld , waar op de Maatfchappy

een eereprys heeft uitgeloofd , [ en welke , fe-

dert myn begonnen werk , zoo heerlyk is be-

kroond, ]

5. Zoo wel als de meer en min vermogen-

de ftedelingen, uit tegenovergeftelde oorzaaken,

de gevolgen van gebrekkige beweeging onder-

gaan ; zoo moeten van gelyken welvaarende land-

lieden hier in deelen. Van welken deeze door

den hoogen prys van het zuivel ( ^ ) , en geene

door de vrugtbaare kleigronden , zich langzaa-

merhand aan het gemak gewennen , minder ar-

beiden dan voorheen, en veel het werk van wei-

den 5 bouwlanden , dorfchvloer , enz. aan de

huurlingen overlaaten.

§. CLXXIV.

C^) Zie den 'Oznl^r ; nom, 573. December i773„
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§. GLXXIV. Van den anderen kant; ge-

lyk te weinig beweeging en te veel rust voedfel

tot gebreken geeft , zoo kan te veel beweeging
en te weinig rust geen mindere naadeelen toe*

brengen. Dus berigt men

:

1. Van de Krygslieden in Staats* Vlaan-
deren , \ geen ook van fommige andere Gar^
fiizöenen enz. te verdaan is , alwaar de te noe*

mene zaaken kunnen plaats hebben; dat het niet

te verwonderen is , dat 'er veele ziek worden ,

doordien zy om de groote dagloonen , met ver-

lof , in de landen en aan de dyken gaan werken ^

terwyl die geenen , die in de Garnizoenen bly-

ven 5 dus door het groote verlof , veele loon-

wagten moeten doen; zoo dat zy byna alle da-

gen de wagt hebben.

2. Van gelyken moeten de boeren -knegts

in de kleilanden zwaar werken ; alwaar dikwyb
den tyd der rust niet gelykmaatig is aan den zwaa-

ïen arbeid , dien zy moeten verrigten (/).

§. CLXXV. De gevolgen van gebrekkige

beweeging zyn

:

I. In te wellevenden , by kragtige voed-

fels , zittende divertisfementen , enz. de vrugt-»

baare baarmoeder van veele zaaden der ziekten*

Van hier

(/) Zie J^fags Cc.
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a, ) Plethora , volbloedigheid , overvloed

van al te veel gezonde vogten.

b. ) Opvulling der vaten , die meer voor-

zien zyn , dan tot voeding van het lichaam noo-

dig is. Waar uit

c. ) Aambeijen , Podagra , Chiragra , en
fchielyke Beroerten in het voorjaar , uit opvul-

ling der vaten , dikheid der vogten , en uitzet-

ting derzelven , en hevige onfteekene ziekten,

dikwyls onvermydelyl^ zyn.

2. Zoo bevordert ookeenftil, zittend en
min werkzaam leven , die zaaden der ziekten ,

en de ongefteldheden , daar uit voortkomende
,

welke by de ligter en vogtiger lucht (§. XXXIX.
en XL. ) zyn opgenoemd ; en vermeerdert de
gevolgen, by de voedfels (g. CLXI. ) aange*

w^eezen : waar uit verdere aanleiding tot Leuco-

fhlegmatia^ Oedema, Hydrops^ Lethargus^ en
yipoplexia frigida , met eene algemeene traag-

heid van lichaams vermogens , en die van het

zenuwgeftel , kan gegeeven worden. — Het
geen op veele zittende beroepen eenigermaaten

kan toepasfelyk gemaakt worden ( /^ ).

^. ) Wegens gebrekkige beweeging wordt
men te Middelburg weinig zenuw • ziekten ge-

waar , dan onder weinig doende en veel zitten-

de

- C^O BüCHAN HM/f/yl'ff Gmcejhnjt , pag. $6*
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de Vrouwen. — Te Zterikzee worden , bul-

ten de gewoone excejjen^ de Ulcera maligna aan
de beenen , aan een lui en zittend leven toege-

fchreeven ; waar van geen bewyzen in andere

plaatfen ontbreeken ( §. CLXVL ). —^ Zeer
gewoon zyn de dikke beenen in Noord Hol-
land. — En eindelyk , op dat ik niet te

langwylig blyve ; zoo worden , buiten andere

Qorzaaken , te Hoorn mede aan eene zittende

levenswyze in de vrouwelyke Sexe^ de zoo dik-

wyls bedorven eetlust, maagpynen, witte vloed

^

opftopping der maanftonden , en algemeene zug-
tige gefteldheid waargenomen.

b. ) Van den anderen kant zyn de zenuw-
ziekten , buiten de opgenoemde , in Overyssei*

( §. CXX, CLXVl. lo.) minder bekend in de

lan4en van den Helius, en inde Ommelanden
enz. — Ook merkt men in Drenthe aan , dat

in de afgelegenfte , en van de dorpen verwyderde

gehugten , waar niet anders dan landbouwers en

veenarbeiders woonen , de menfchen in 't alge-

meen zich fterker en gezonder voordoen , en

byzonder de kinders , dan op zodanige plaatfen

,

daar meest ambagtslieden woonen. Óp de eerst

gemelde plaatfen hebben de inwoonders in het

algemeen zeer fraaije , zuivere en welgeregelde

tanden , en blyven tot in eenen hoogen ouder-

dom fterk en gezond. — In de Bommeler*

en Tteler- waarden vindt men fterke menfchen,

die veel arbeiden , oud worden , en zeer veele

kin*
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kinderen hebben. —- Onder de Texelfche man-

nen heerfchen byna geene ziekten : deeze lee-»

ven alle by uirnemendheid gezond ^ hoe zeer de

Vrouwen (§. CLXVI, 22.) kwynen. — De
Urkers zyn fterk , en meest meer dan van eene

gewoone lengte. Hoe kloek zien 'er de floute

JtJollandJche Visfchers en Bootsgezellen door-

gaans uit ? enz. -— Dewyl veele Vrouweh ,

zoo wel als de Mans te Rotterdam 5 met zwaar

te 'werken den kost winnen, zyn de zenuwziek-

ten onder dezelve min gemeen. — 'De Spas-

modque ziekten zouden , buiten zwakke Man--

nen en Vrouwen , te Harlingen nog zoo niec

doorgebroken zyn , door de mindere vrees voor

de koude 'en,yrye lucht , en meerder beweeging
in dezelve.

'

—

3. • Verval van negotie in de binnenfteden ,

moet minder beweeging, meerder armoede , ge-

ringer voedfel , met minder verfchooning , tot zyn
gevolg hebben ; waar door van tyd tot tyd een
meerder aantal ziekten onvermydelyk is. Wanc
gebrek aan het noodige , by bekwaame bewee-
ging , worde doorgaans van kleinraoedigheid ,

vadzigheid , bleeke kleuren , Cacochymie , kwaad-

fappigheid
, fcorbut ; en in de kinderen van dik-

ke buiken , met wormen verzeld , gevolgd.

4. Zwaare voedfels in den winter by weU
nig beweeging , uit hun eigen aart vet en fly-,

mig zynde , moeten de landlieden in het voor^

XFIIl Deel. Hh
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jaar vatbaar maaken tot Pertpneumom^ noth<^ ,
en andere Morbi catarrhaks ; gelyk die geenen
bevinden , welke ten platten lande de Gepees-
konsc oefrenen.

Verdere Zaaken, hier toe hetrekkeïyh

%. CL XXVI. Het geen hier verder ge-

vvoonlyk van die ongemakken , welke door eene

moeilyke houding en drukking des lichaams enz.

ofte van de hartstogten , en zulke zaaken , die

van buiten aangebragt worden , ofte den menfch

van binnen aandoen , als de fteen en de wor-

men 5 bygebragt worden ; en die aan veele an-

dere landen gemeen zyn , zal ik alleen met een

enkeld woord aanroeren , voor zoo verre die on-

verniydelyk betrekking hebben op de natuurlyke

gefleldheid van het Vaderland.

1. Zeker oud ervaren Geneesheer heeft op-

gemerkt, dat, by de ftuurlieden te Katwyk, het

regter been veeltyds verftyfd en verlamd wordt,

by een klimmenden ouderdom.; waarfchynelyk

door de ingefpannen kragt en drukking van die

zyde tegen het roer.

2. Veele laborceren aan de Noord- Hol/and-

fclie Zee - dorpen aan lip - kankers , welke men
aan het flegte foort van tabaks -pypen toefchryft,

die eerst ontvelling , daar na zwelling , en ein-

dclyk
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deiyk die ongemak voortbrengen ; het welk
door anderen aan de drukking derzelven alleen

wordt toegekend.

3^ Nergens vindt men meer kreupelen
^ ge«

brekkigen , geboggelden , enz. dan te Leidm:
,Wat hier van zy , durve ik met zekerheid niet

/ '^ibepaalen ; te meer , alzoo de Heer Vrofesfor
'Camper zelve erkende , de reden daar van niet

te weeten* — Te Harlingen waren die ge-

breken ook meenigvuldig y alwaar mede veel

Wevers zyn.

4. De Wevers kwynen dikwyis aan verftop-

pingen , uit verhardingen der klieren van hec

darmfcheil ontllaande. — De fterke bewee-
ging ^ die tot het krammen aan de Zeedykea
vereifcht wordt, door met het lichaam vooroven:,

op het kramyzer te vallen (/2) , kan door deti

tyd ook naadeelige gevolgen hebben : zoo wel
als van de li.0Q\.Qh2kkQx^ t% Schoonhoven berigt

wordt 5 in welken , door het vallen met het lich-

nam op den braakftok , een of ander bloedvat

nu en dan in de long berst.

§. CLXXVIL Tot de zaaken van buiteti

voor- of nadeel aanbrengende , zal ik voornaa-

mentlyk de Kleederen aanroeren.

I. In

(n) Tegenwoordige Staat van Zeeland j IL Deel ^pag. a$6<,

I-Ih2
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ï. In ^t gemeen wyken die te veel af van

de voorgaande , en zyn by de aanzienlykfte te

veel naar die van warmer Landftreeken gerigt^

en aan te veel veranderingen onderworpen , om
in dit Climaaty zonder vroeger of laater inbreuk

in de gezondheid , te draagen. — De minde-

re volgen al te veel de meerderen , zoo wel ab
de Landlieden in het afleggen en verlaaten van

'ïiunne baaijen , krippen en fergien , en het ver-

wisfelen van die voor citzen , katoenen , enz.

den ftedelingen na.

2. In 't byzonder zyn 'er veele misbruiken

,

die omtrent de kapfels, keurs- of ryglyven enz,

plaats hebben. Doeh op dat ik my niet met de

tnodens van den eerften fmaak ophoude , zal ik

tny alleen tot die der ISoord - HoUandfche be-

paalen :

; a.) Deeze om haar kapfels netjes te zet-

ten , waar in zy de grootfte hovaardy ftellen j

laaten het hair zeer kort affnyden , waar over zy

^éuöne mutsjes draagen , en durven niet uitgaan

,

zelfs niet op hunne erven , agter haare huizen^

komen , zonder kaper of hoed op te zetten ; 't

welk aanleiding tot Rheumatismiy kies en tand-

j|>ynen geeft : des zyalle zwakke hoofden hebben.— Öok gewent men aldaar de Kinderen al te

vroeg in de lange kleederen : eenige Moeders

doen dit , als de Kinderen noch maar 14 dagen

oud ?^yn.

k) Be-
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k ) Belangende de Keurslyven , zoo draa-

gen de meesten in Noord - Holland ouder-

wetfche Keurslyven , van een allerzotsc maakfel

niec alleen , maar zy drukken ook de borsten te

zeer, beletten derzelver uitzetting, en zyn oor-

zaak , dat alle die Vrouwen , uitgekleed zynde

,

€en hoogen krommen rug , en een platte inge-

drukte borst vertoonen. De meeste Meisjes on-

der het Gemeen in Noord • Holland hebben

fcheeve ruggen door de ftyve Keurslyven. De
zwangere Vrouwen rygen zich aldaar zoo lang

zulks maar mogelyk is , en dat vry fterk. Men
heeft 'er gezien , die eenige dagen daar na in de

kraam kwamen , zonder dat men iets van haare

zwangerheid had kunnen ontdekken, 't Geen ,

behalven aanleiding tot miskraamen te geeven ,

de vrucht en moeder in veele opzichten benadee-

ïen kan. — Te MaasJJuk , en op meer an-

dere plaatfen van het Vaderland , heerfcht mede
die gewoonte , van het draagen van zeer ftyve

keurs- of ryglyven , die hoog op ftaan , en fterk

tegen de borst aandrukken , waar door veele

Vrouwen en Meisjes mismaakte lyven hebben.

Ja men kent 'er , die zoo fterk aan het draagen

van deeze keurslyven gewoon zyn, dat zy, ont-

harnast zynde , in malkanderen zouden zakken

en flauw worden , ten zy te bed liggende. —-
^

Luije Boerinnen in Noord - Holland flaapen in

haare keurslyven, om 's avonds de moeite van die

uit, en 's morgens die van aantrekken , te ontgaan.

il h 3 Dee-
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Deeze onhebbelyke gewoonten worden in da
Heden , en onder de befchaafde inwoonders en
-aanzienlyke Vrouwen , dagelyks meer en meer
verbeterd. Waar by het te wenfchen ware , dat

ook de gewoonte van laage en platte keurslyven
te draagen , die de meeste drukking op den te-

pel doen 5 en de borst gedeekelyk naar boven
dringen , gedeekelyk drukken , mede ten goede

verbeterd wierde ! — De dunne kleeding der

IJarlijigfche Vrouwen , welke zich federt eeni-

ge jaaren meer en meer van wollen kleederen

ontbloot , linnen en catoen aangedaan , en zich

naauwer gereegen hebben , om netter voor dea
dag te komen , heeft ten gevolge , dat zy meer
bloot ftaan voor krampen en zenuw - pynen ^

vooral der maage , daar onze Voorvaders veel

warmer gekleed gingen , en echter voor dezelf-

de lucht bloot ftonden.

c.^ Van den Steen kan ik berigten, dat die

niet door het drinken van Maas- en Rhynwater
veroorzaakt wordt , naardien te Dordrecht fe-

dert 20 jaaren maar twee Lyders van den Steen

gefneeden zyn , en in het Eiland in 40 jaaren

maar één. Het veelvuldig kofFy en thee drin-

ken wordt algemeen aangemerkt , als het voor-

behoedende middel tot deeze fmertelyke kwaal

te zyn.

d. ) Van de Wormen is in de opgegeevene

beiigten overvloedig gemeld.

COROL'
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COROLLARIA.
De gevolgen , welke hier weder uit voortko-

men , zyn onderfcheiden , naar de byzondere

foorten van aandoeningen : als

,

I. Die , welke hun opzicht tot de kleeding

hebben. Zoo is alle kleeding nadeelig, die nièc

naar den aart van het land gefchikt is ; of altoos

beftendig dezelve gedraagen , of langzaam en by

trappen verwifleld wordt. Dat men zich aan de

koude gewennen kan , hebben de voorige Bata-

vieren ( §. XXIL ) getoont. Het onderfcheid

der kleeding in de Jongens en Meisjes bevestigt

dit nog dagelyks. Krachtige voorbeelden van

gehardheid tegen de koude leveren de Schelpers

te Machm in Friesland uit , die van Vrou-

wendag af tot November toe , het kunnen uit-

houden , om altyd barrevoets hun werk te ver-

rigten , en niet dan llegts drie maanden laarzen

daar toe te gebruiken. Enkelde lieden draageii

winter en zomer rok en camifool over het hemd
zonder nadeel. De geduurige verwisfeling , ea

fchielyke verandering , is de voornaamfte bron-

wel der onheilen , hier uit voortvloeijende. -

—

55 Zoo dra hovaardy en ydelheid eene van de voor-

naarafte oogmerken der kleedinge zyn , zegt

BucHAN 5 wordt ze naadeelig , fchoon hec

oienfchdom ze ten allen tyde grootelyks daar toe

H h 4 heeft
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heefc doen dienen : dienvolgens is de gedaante

der kleederen geduuriglyk veranderd , zonder

dat men op ^ gezondheid , luchtftreek , of wei-

voeg)ykheid veel acht fchynt gegeeven te heb-

ben" ((?). En de groote Sydenham fchreef

de beflendige oorzaak der ziekten , uit belette

doorwaasfeming ontflaande^ niet aan de veran-

dering der lucht ; maar aan de fchielyke verwis-

feling der kleederen toe (^). Het verfchil van

in een warme kamer met dunne kleederen ie

zyn , of met dezelve fchielyk in de lucht te ko-

men , maakt een te merkelyk onderfcheid , om
dit niet met een meerdere of mindere ongefteld-

heid te boeten.

II. Uit bet byzonder hoofdftel, en het ge-

duurig verwisfelen van ontblooten en dekken ,

iomen zinkingen , hoofd - kies - en tandpynen

voort. —
III. Zyn de wanfchikkelyke Keurslyven,

zoo de oude , als de hedendaagfche , van al te

grooten nadeel , om daar in geene verandering

te maaken : als door welke

a. ) De werkingen der maag en darmen

,

de beweeging van het hart en der longen, en alle

nodige levensbeweegingen belemmerd en verhin-

derd

(o) Huisïyke Ceneesh i. fluk, pag. gg^
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derd worden : waar uit kwaade fpysverteering

,

flaauwtenen bezwymingen, hoest, teering enz.

ontdaan kunnen (^). Hoe veelen vallen 'er

des namiddags in benaauwde kerken niet van zicli

zelven , die dit harnas , by de benaauwde lucht

in dezelven ( §. CXXX. n°. 7.), te naauw toe-

gehaald hebben.

fc) De borsten onbekwaam gemaakt wor-

den tot voeding van de gebooren vrugt , en tot

knoest - en kanker - gezwellen vroeger of laater

voorgefchikt worden. Gelyk

c. ) Door het flaapen in de keurslyven, de

onreine uitwaasfeming al te zeer by het lichaam

gehouden , of belet wordt , naar behooren uit

te vloeijen. —
(O BucHAN, /. r. pag. 100.

Hh5 ÏWEE^
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TWEEDE LID,
VAN HET ONDERLINGE VERBAND
DER ZIEKTEN, UIT DE NATUÜRLYKE
GESTELDHEID VAN HET VADER-
LAND VOORTVLOEIJENDE.

%. C L X X V I I L

Alle deeze zaaken dan (§. XXX- CLXXV.>
by den anderen genomen, is het niet on-

duidelyk af te neemen , dat de voorfchikkende

en medewerkende oorzaaken (§. XXVIIL) van

de Ziekten van^'het Vaderland , haaren voornaa-

men grond hebben,

I. In de byzondere gelegenheid van fom-

mige deezer landen aan de zee en derzelver zou-

te uitwaterende rivieren (§. XXIII, 5. XXXI, i.

CXXIV, CXXV, CXXVIL), de veranderin-

gen , die deeze ondergaan hebben , zoo wegens

derzelver laagere ligging , wydere binnen -wate-

ren , als de meer dan voorheen daar uit ontftaan-

de belemmerde uitwateiing ^ met de daar mede
""

' ' '

^''
•'

ver-
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verzeld gaande dikwylige overftroomingen (§.
XXIII, I -4. CII, cm, CIV, CVIl-CXIII );
dewelke

2. By de byzondere gefteldheid van den ei-

genaartigen veen , moer , en broekigen grond ,

(§. XCIII-XCVIII.) , waarop deeze gefchie-

den ; en de huizen , die in en op deeze gron-

den , ofte aan voornaame binnen plasfen en poe-

len, verfchillende nadeelige dampen en uitwaa^-

femingen uitgeevende ; en in de fteden aan ftil-

ftaande gragten ( §. XXIII, 6. CXVII. Coro/L

VI, VII, VIII.) gefticht zyn; voornamentlyk

de bewoonders in dezelve, in volkryke fteden en
plattfen , met veel gezin ( §. CXXXI. 3,4,
5, 9.) of onder eene onzuivere levenswyze (§,
CXXXIV. ) zamenwonende , de aangevveezene

gevolgen moeten doen ondervinden* Die

3. Geholpen , of verder aangezet worden
door het onderfcheiden vermogen der verfchil-

lende Jaargetyden , en de uitwerking , die dee-

ze op de aangeweezene gronden, wateren, dam-
pen en uitwaasfemingen , en door middel van

deeze op de lichaamen der menfchen ( §. XLV,
XLVI, LX, LXI, 4. LXII, 2. LXVIII, LXIX,
5. LXXII, 3. LXXIII, 3. LXXVII, LXXVIII,
LXXX, LXXXII, I, ^,^,enz. CXII, CXIII,
CXXIV , CXXV,) hebben. Waar by de fchie-

lyke veranderingen , welke alle deeze gewrog-

ren , met opzicht tot den dampkring ,

*4. Op
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4. Op dit byzondere CUmaat of luchtftreelc

der yereenigde Nederlanden , tea aanzien van
derzelver ligging enz. ( §. XLV. ) , aan veele

veranderingen onderworpen, doea ondervinden.

En Wyders,

5. Door de voorfchikkende fpyzen en dran-

ken (§. CXLVII - CLXV.) taaiheid en lyöiig^^

heid in de vogten , traagheid in de vaten ; of

tegenovergeftelde verdunning en verflapping ver-'

wekkende : dan wel aanleiding tot te ilerke voe-

ding en veelfappigheid geevende , naar gelang

(5. Van den veel vermogenden invloed en
de werking der hemelfche lichaamen

(^ §. XXXIV.)
op deeze verfchillende onderwerpen (1,2,3,
5.) , naar maate van de verfchillende beweeging

en ruste (§. CLXXIII, CLXXIV.), kwaalyk

toegediende Geneesmiddelen ( §. CLXVII.) ,

befmettende vermogens (§. CLXVlll-CLXXlL),
mingefchikte kleeding (§. CLXXVI.) , naarde

byzondere gefteldheid van dit land (§. C , CL),
onderfcheiden werken moeten , en de Zaaden

der Ziekten vrugtbaar koesteren , en ter beftem-

der tyd doen voortbrengen.

§. CLXXIX. Deeze veel vermogende oor-

zaaken by den anderen genomen , of in minder

aantal werkende , brengen zekere gefteldheden

in het lichaam te wege , dewelke by andere za-

menloopeade oorzaaken (§. XXIX.)^ naar hun-

nen
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fien byzónderen aart , onderfcheidene Ziekteif

voortbrengen ; welke naar den tyd van het jaar,

de onderwerpen , de Temperamenten , enz. on-

derfcheiden zyn (r ). Het geen men vooral in

het oog dient te houden , zai men met het rui-

me voorwerk behoorlyk nut doen , en den eigen

en byzónderen aart der Ziekten in de eigene on-

derwerpen leeren kennen ; zonder welke men
alleen eene verhandeling van de Morbi in gene-

re , van de Ziekten in het gemeen , en niet van

de byzondere Ziekten van het Vaderland , be-

komt.;^ ^ Dit wel begreepen zynde , zal men ligt

befefFen , waarom de Inflammatore Ziekten op
fommige plaatfen zoo fpaarzaam , en op verre de
meesten van eenen gemengden aart ; en byna

niet dan in zwaar werkenden en lustig levenden

zuiver ontfteeken zyn , en in verre de meesten
3»

welke laage , vogtige en onzuiver uitwaasfemen-

de gronden , huizen en vertrekken bewoonen ^

weinig waare ontfteekingen kunnen plaats heb-

ben ; naardien de vezelen door de vogtige lucht

verflapt, de vogten verdund (§. XL. i.a.b.c.y

en met nadeelige beginfelen by haar eigen be-

lemmerde uitwaasfeming (§. XCIV.) voorzien

worden. Waar door dan wel meerder ophoo-
ping

, Qinfar&us vaforum S '^'^fierum ^') maar

minder wryving in en op dezelve ontdaan moe-
ten.

(r) Conf. H. D. Caubii Tiiflim, PathoL Medk. t 842--

ï
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ten. Welke ontftekingen door gebrekkige bewee*

,

ging 5 te veel gebruik van lymige en ongegiste

nieelfpyzen , benevens warme kofFy- en thee-

f dranken , nog meer moeten worden afgeweerd r

terwyl het levens - beginfel , zoo wel als de

Mkcfriciteit (§. CXLL i.), in deeze luchts-

gefteldheid , reeds zeer verminderd was. Dk
wel in acht genomen zynde , wordt het verband

der Ziekten , uit de natuurlyke gefteldheid van

het Vaderland voortvloeijende , klaar en duide-

lyk ; zonder dat 'er veele duisterheden ten dee-

zen opzichte overblyven. Want : Corpus ah

externa errata non labitur in morhum ^ nift an*

tea aliquod vifcus haheat pr^paratim (s). Dat
is : Het lichaam wordt door een uitwendige oor-

zaak niet overvallen , ten zy het eene inwendi-^

ge gefchiktheid daar toe hebbe : naar welke ge-

fchiktheid de Ziekten , agtervolgens de onder»

fcheidene bykomende oorzaaken haar byzonder

aanweezen ontfangen. Van hier dan is de grond

te zoeken van de Morhi Endemici enz. , waar

uit de Morhi H^ereditarü enz* haar oorfprong

hebben. .

o;) Santor. Aphorism. 39, cum J. D. Gorter» da Pst-'

fpirat* inhifibüiy pag. 273.

Vafé
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Vm de MORBI H^REDITARII, of

E R F -Ziekten.

§. CL XXX. Kinderen van zodanige Ou-
deren gebooren, en uit zodanige ontaarte vogten

en verflapte vezelen voortgebragt , misfen veel

van die flerkte , welke zy , om tegen deeze by-

zondere gefteldheid gehard te zyn , ter waereld

moesten brengen. Ter waereld zynde , wordt

aan veelen van hun

,

I. Van den beginne het nuttige voedfel ,

van den Alwyzen Schepper voor hun gefchikt

,

onttrokken ; veele Moeders zogen haare kinders

niet ; en hoe veele zyn 'er onbekwaam toe ; en
om welke niet noemenswaardige reden wordt dit

heilzaame niet agterwege gelaaten ! In tegen-

deel wordt hun ganfch tegenftrydig voedfel ( §»

CLVIII 5 8. ) , of in de maag ras goor worden,

de pap 5 tot zuur en andere fcherpten aanleidmg

geevendQ 5 toegevoegd; waar mede hunne te-

dere ingewanden worden opgevuld ; zoo dat zy
van het eerfte oogenblik des levens , behalveii

hun teder zamenftel , de zaaden der. ziekten by
zich koesteren. Veele fierven vroeg , of heb-

ben door de zwakheid hunner ingewanden , en
daar uit ontftaande moeilyke fpysverteering, veel

te lyden van die ongemakken , welke hier uit

gewoonlyk ( §, CXVII , 4. ) voortkomen. —
Een
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Een ongelooflyk getal Kinderen derft by het

doorbreeken der tanden , enz* En het is niet

te zeggen , wat een aantal inwooners hier door

het Vaderland onttrokken wordt (?).

2. By het verder opwasfen ziet men veele

jonge Vrysters , wegens flapheid haarer vezelen

en logheid harer vaten en vogten ( §. CLXXVII.)
traag en bleek , aan eene bolle waterzugt kwy-

nen (§. CLXVI, 7, ii , 22, 23.); terwyl de

maag met Hymen opgevuld (§. CXVI, ii.),

van alle fpyze als afkeerig is. En offchoon dit

niet van alle plaatfen des Vaderlands , zoo by-

zonder , als in de aangeweezen plaatfen , berigt

is , zoo leert nogthans de bevinding , dat de Hon-

den , in veele zoodanige onderwerpen , dikwyls

laat te voorfchyn komen ; reeds aanweezig ge-

weest zynde , veeltyds worden opgehouden of

vertraagd ; Waar uit veelerhande foort van Vrys-

terziekte , als opftygingen en andere hyjï'eriqtie

toevallen ontdaan. En zoo men uit de berig-

ten oordeelen moet
,
gelyk byzondere Sterflysten

die niet weerfpreeken , zoude 'er geen land zyn

,

in welke de laxiteit der vezelen , en de ontaar-

ting der vogten , uit de opgenoemde oorzaaken

ontftaande , meer de overhand hadde , dan in

ons Vaderland : waar door dan niet alleen die

onheilen op de Vrouwelyke Sexe , maar ook op
di©

(O Verzamding yan naaiiwkemige Lysten ^ enz. §, XVI|
XVII, C VII.
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die van het mannelyk geflagt , uitwyzens de vee-

Ie Teeringen en andere Ziekten , uit opvulling

der vaten , ontaarting der vogten enz. haar oor*

Iprong neemende , nederkomen.

3. In den Gehuuwden Staat zyn ze dik-

wyls , om dezelfde reden , aan Miskraamen on-

derworpen.

4. Kraamvrouwen zynde , fukkelen zy uic

deeze lighaams
-
gefteldheid (n°. 2.) zeer, en

zyn aan veelerhande toevallen , zonderling de

thans zo algemeen in zwang zynde Zogverflaat-

ftngen , of aan gebrek van het zelve , onderhe-

vig 5 of komen bezwaarlyk tot vorige krachten.

Aan de Oostzyds v^n Noord - Holland heefc

men zeer fraaije Kinderen ; dan zoo dra zy ge-

huwd zyn en gekraamd hebben , al is het maar-

tweemaal , vervalt de fchoonheid. — Vrou-
wen kraamen al zeer gelukkig , door de flapheid

der vezelen , en zeer zeldzaam flerfc 'er eene

onverlost , of by de verlosfing ; maar nergens

ziet men 'er meer fterven , eenige dagen daarna

,

dan aldaar. Zy kunnen dan alleen uit zwakheid

het minde ftootje niet uitftaan. — In het Zee*
dorp Vokndam^ in tegendeel, alwaar men fterke

Mannen en Vrouwen vindt , die ryk van Kinde-

ren zyn , zoo dat men in 20 huisgezinnen 105
Kinderen geteld heeft , fterven de Kraamvrou-
wen zeer zelden. Men heeft 'er 3 en 4 dagen

na de verlosfing zien opzitten , onder andere

XriIL DeeL I i Vroa-
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Vrouwen , zonder te kunnen raaden , wie de
Kraamvrouw ware. De Kinders zyn zwaar eq
llerk , zynde van fterke Ouders geboren , en
worden ook van de Moeders zelfs gezoogd, het

geen in deezen oord zeer zeldzaam is> — Zel-

den fterven de Kraamvrouwen te Marken, naar-

dien 'er de Vrouwen fterk zyn , meesc gedron-

gen , en grof van gebeente. Zy zoogen mede
^elve de kinderen ; trouwen gemeenlyk tusfchen

de 21 en 24 jaaren. — Van de tjrkers , en
die van Schokland wordt het zelfde berigt ; het

geen van gelyken boven (§. CLXXV. 2. ^.)
van de Gelderfche Vrouwen in den Heler- en
Jiommeler - Waarden reeds gezien is : en ten

platten lande in Zeeland en andere Provin-

ciën plaats heeft ; 't welk het tegengeftelde van

JNOORD-HOLLAND ( §. CXVI. IC, II, 12.

en CLXVI. i8, 19 ), en Friesland (§•
CXVIII. 2. en CLXVI. 23.), fchynt aan te

wyzen. —
§. CL XXXI. Deeze uitwerkingen nu zyn

ZOO veel te wezendlyker , naardien zy niet al-

leen de zwakheden des licHaams enz. mededee-

len ; maar ook te gelyk de zaaden dier ziekten

hun kroost overplanten , waar aan zy hun leven

lang kwynen , of den laatften tol aan de natuur

betaalen. En wanneer men nagaat, welke ziek-

ten op deeze wyze worden overgeplant , zal de

overweeging der Erf- ziekten onder die van het

Vader-
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Vaderland zoo veel te noodzaakelyker zyn , om
ter behoudenis der Medeburgeren , de zulken

vroegtydig te leeren overwinnen ; waar onder

verlcheidene worden geteld , die in het zelve

geen het minfte getal uitmaaken. Als uit eene

kwaade gefteldheid des hoofds Epileppa^ Mania^
MeianchoHa , Apoplexia ; uit teedere longen ,

JBloedfpuwen en de Teering ; uit eene ongeftel-

de lever, Kwaadfappigheid en Waterzugt; uit

eene zwak -gefielde maag en ingewanden. Span-

ningen der hoven - huikszyden , AffeBw hypochon-

driaca (u). Waar uit te vreezen is , dat, daar

de erfelyke gefteldheid den nakomeling vroeger

of laater treft, de vermenigvuldiging der Teerin-

gen , en der zwakheden -van de hersfenen en die

der zenuwen, benevens de ontaarting van de le-

ver en van de ingewanden , uit opvulling der va-

ten , en verzwakking van derzelver werktuiglyk

zamenftel ( Parenchyma ) ontftaande , 'er geen
geringe plaats onder het getal der ziekten van het

Vaderland uitmaakende , in eene zamengeftelder

rede onvermydelyk fchynt te zullen moeten toe-

neemen. —
(w^ Conf. F. HoFFMAN, Tom. I. p. 18^ mst 286, 287. m

fine ^ abinitio, & p. 349. insgelj^ks Tom.lJ. p. 205. met Tom,
ill. cap. XL §. X. pag. 286. En ten aanzien van de Teering
de Epilepjia , de Pedapja , benevens een byZondcr geval vaij
€en erflyke Geeizugt in zekere familie , uit een Seinbus in de
lever ontftaande. H. Boerhaave , Aphorisnude cogji,^ cw\
inorh. §. 1075 , 1 198 , 1255. raetde Commeniarien van den Baröii
VAN SwiETEN op dceze plaatfen, als mede zyn Tom."'!, p.855.
welke plaatfen tot beter begrip van dit ^(iii Ie diöneij ingesièn
te worden.

r.
* 1i a Fan
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Van het onderlinge Verband der MoRBt
Endemici, ö/ Land-Ziekten;
of de eigentlyk gezegde Ziekten , welke

uit de natuurlyke gejleldheid van het

Vaderland enz. voortvloeien.

§. CLXXXII. By de befchouwing van

den byzonderen grond van het Vaderland , en

de Ziekten , welke als natuurlyke gevolgen daar

uit voortvloeijen ( §. XCIII- CXXX.) ; is 'er

tefFens ( §. XCIV , Cl. ) melding gemaakt van

deeze, die onder den naam van Moibi Endemici

of Land -ziekte bekend zyn. — Deeze ko-

men tweezints voor : of onder de gedaante van

MorM chronici y fleepende of kvvynende ziekten

;

of die van Morbi acuti epidemtci^ of doorgaande

heete ziekten. —
I. De eerfle heeft de Heer Stokke voor-

namentlyk tot de ontaarting der vogten gebragt

;

die bepaalende te beftaan in eene afvvyking on-

zer vogten van derzelver natuurlyke gefteldheid

;

overhellende tot eene te groote veelheid van on-

nutte 5 en voor ons zeer nadeelig geworden ftof-

fen onzer belette ongevoelige uitwaasfemingen ,

en gevolgen van dien : vermeerderende in veele

opzichten door eene ftille onarbeidzaame levens ^

wyze : als mede door bykoming van een groote

menigte van zeer onderfcheiden fchadelyke fpy-

zen
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zen en dranken (t;). Waar door het bloed

dun , wateragtig , gruizig en gefchift is ; en de
wei vogten te menigvuldig , ligt ftremmende ,

lymig en fcherp zyn: de vaste deelen afgefchaaft,

geknaagd en doorboord worden : de fyne vaten

en klieren verftoppen , en het lichaam verzwakt

wordt" (k;); en deeze zyne definitie omftan-

dig tot zyn oogmerk verklaart ( :r ).

2. De andere zyn tot de ziekten der jaar*

getyden betrekkelyk , en in de optelling der on-

derfcheidene tyd - perken opgenoemd : of zoo

verre die uit befraetting voortkomen , onder hec

ArÜGul van de vermenging en beweeging der

lucht begreepen.

Ik zal 'er alleenlyk eenige Aanmerkingen by-

voegen , welke haar opzicht hebben op de vori-

ge gelegde natuurkundige gronden ; en de gevol-

gen , welke zy op der menfchen lichaamen heb-

ben : om met en uit dezelve het onderlinge ver-

band van die kwaaien , met derzelver oorzaa-

ken , zoo veel mogelyk , klaar en duidelyk voor

te (tellen.

§. CLXXXIII. Alle lichaamen dan, in

deezen dampkring verkeerende , worden deszelfs

uitwerkingen wel gewaar , maar met eeiien ver-

fchil-

(w) Kwynende Ziekten., enz. § 261. pag. 174.
(lü) Dezelve, §. 264. pag. 175.
Qx) Dezelve, §.274-270. pag. 175-185-
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fchillenden iiitdag : minst die eene gerchikte be-
w^eeging , qn daar mede overeenkomende levens-

wyze hebben : meest die , welke van deezen

regel afwyken , en zich aan eene zittende levens^

wyze , en verzwakkende en verflappende voed-

fels en dranken overgeeven. De ongefteldhederi

zyn meenigmaal in de beginfelen gering ; de

langdimrigheid of aanhoudenheid , en andere hy-^

komende zaaken van fpyze en drank , verdub-

belen hun vermogen ; doen die in trappen naar

gelang der onderfcheidene onderwerpen verfchil*

len , en brengen ongefteldheden van verfchillen-i

den aart voort. De eerde en gemeende zyn die

,

welke §. XL. i. a^ b, opgenoemd zyn : als

heiemmerde onzichtbaare uitwaasfemhig in den

iuitenjien omtrek des Ikhaams ; waar uit , als

een natuurlyk gevolg , de terugwerking van de-

zelve naar de binnenfte oppervlakte des zelven

,

te weeten , de maag en darmen , enz. ontdaan.

HïPPOCRATES heeft dit ter zyner tyd eigenaartig

verklaart , zeggende : Carnes S ^^ ventre , S
intfinfecus attrahunt. Indicat autem fenfus ipjè

corpus mum tam foras quam intro perfpirabile

ejje (y ). „ Het vleefch trekt van de ingewan-

j, den en vati buiten tot zich. Het gevoel zelfs

5, wyst aan , dat het ganfche lichaam , zoo wel

5^ van binnen als van buiten , doorwaasfemende

5, zy/' En op eene andere plaats : Cutis ra-

ritas

(y) W» Etiicnu VI, Seü, VI, num, i»
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ritas alvi denfttatem efficit , cuiis coarSfatio car-

nium au&ionem , ventris torpor , omnium contiir-

bationem ^vajömm impiiritatem (z). „ Een
„ opene of doorwaasfemende huid , maakt een

5, gefloocen of opgezet lyf; een gelloote huid,

„ of belette doorwaasfeming , ophooping van

35 vleefch , uitzetting der ingewanden , traage

5, ftoelgang , en onzuiverheid der vaten of vog-

5, ten in dezelve. " Deeze terugwerking be-

paald zich dan niet alleen tot de inwendige opper-

vlakte van de luchtpyp , die der longen , der

zwelgpyp , der maag en darmen ; maar ook tot de

ingewanden van de borst en buik. De kragt der

woorden is zoo groot , dat ze geene verklaaring

behoefd. Dan , naardien in het wel befeffen van

dit (luk , de ontwikkeling van veele volgende uit-

werklelen opgeflooten ligt , zoo mag hier wel^^ee-

ne kleine nadere overweeging plaats hebben.

§. CLXXX IV. Deeze ukwerkfels laaten

zich zeer kennelyk en zichtbaar ontdekken. Het
lichaam is van buiten in de zoodanigen veeltyds

mm of meer gezwollen , zoo in het aangezicht \

als in de hoven - butkszyden : den mond van bin-

nen befchouwende , is de tong uitgebreider dan

naar gewoonte ; derzelver t^peltjes zyn meer
verheven en uitgezet , of met eene witachtigé

ftofFe overdekt ; het fpeekfei is lymiger , en by
het

(s) Ibiikm^ Sea. III. num. j.

I i 4
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het ontwaaken de fmaak onzuiver. — Dit on-
ondervindt byna een iegelyk als het aanhoudend

vogtig weder is , of in laage vogtige huizen of
vertrekken woont , die door lucht en vuur niet

verbeterd worden , of in dezelve een ftilzittend

leven leidt, - De Noord- HoUandfche Vrou-

wen waasfemden byna niet uit , en haare tongea

waren doorgaans bellagen* — Deeze uitzet-

ting is dikwyls zoo kennelyk , dat de tong eene

zulke uitgebreidheid bekomt, dat zy binnen den
omtrek der tanden 'niet kan begreepen worden ;

maar door de fterke uitzetting de indrukfels der-

zelven aan de randen diep ingedrukt vertoont*

Ik heb meer dan eens zulke fterke uitzettingen

gezien , dat de tong , uit de mond geftoken ,

byna eens zoo groot dan natuurlyk was , en niet

bekwaam , om in de gewoone plaats beflooten

te worden , zonder dat 'er eenige diepe fneeden

door de meerdere uitgezetheid derzelver veroor-

zaakt werden: waar mede dan doorgaans groote

ongefteldheden in de ingewanden , voornament-

lyk Dyfenteris mucof^ enz. gepaart gingen. —
En van deeze uitzettingen komen ook niet zel-

den ongemakken aan de tong ; die , zoo deeze

ongefteldheid niet fpoedig voorgekomen wordt

,

ten laatften in kankefachtige ongemakken over-

gaan , zoo maar eenige fcherpe kies of tand zich

in den kring derzelven bevindt,

§. CLXXXV-
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§. C LXXXV. De bovengenoemde onge-

fteldheden worden in de werkzaamen , door de

bezigheden op den dag , overwonnen ; dan duu*

ren die lang , zoo wordt inen vatbaar voor ziek*

ten , ftraks te melden. — Het overwigt , dat

de uitwaasfemende ftofFe op de uitloozende bui-

zen van den llokdarm en van de maag en darmen
heeft 5 doet aldaar het zelfde. — Wegens de
meerdere vogten tot de fpysverteering gefchikt

,

en de mindere veerkracht der vezeldraaden , hier

uit gebooren , is de eetlust niet zoo als voorheen.— De werking van de long moet hier ook toe

gebragt worden ; want door de mindere veer-

kracht der lucht , wordt het bloed minder ver-

dund , en met die deelen , die tot het leeven

noodzaaklyk zyn ( §. CXXXI. 8.) , vereenigd

en vermengd ( ^ ). — De fpysverteering ge-

fchied dus bezv:aarlyhr. 'Er is eene kennelyke

op^panning van de boven - buikszyden ; men is

loomer en traager tot de gewoone verrigtingen*

En , uit de min behoorlyke bewerking der voed-»

fels wordt 'er een min bekwaamer chyl afgefchei-

den ( §. XL. i , ^. ) , dan tot de verrichtingen

van hec bezielde lichaam benoodigd zyn ; waar
uit belemmering in den flaap , met gevoel van
lastige opfpanning , min of meer bedwelmende
droomen ontdaan , en ontydig ontwaakende ge-

volgen zyn, Pe flaap weder hervat zynde, ein^

digt

Ca) Men zie de Heer Baster , l, c. pag, 85, gö.

II5
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digt dezelve in eene vermeerderde uitwaasfeming

mee vermoeid ontwaaken by het opftaan , en
min gefchiktheid tot de gewoone verrichtingen

,

met genoegen , vermaak , en zekere ftandvas*

tigheid te volvoeren ; ten zy het lichaam , door

eenige ververfinge of beweeginge , van deeze

traagheid eerst een weinig vervrolykt zy. —
Alle deeze afwykingen van den natuurlyken (land

of ftaat , kunnen met eene zekere gezondheid

gepaart gaan ; en soo lang de natuur niet buiten

ftaat gefteld , of te dikwyls aangevallen wordt

,

fpeelt zy, door een foort van binnen- of nagt-

koortfen te verwekken (^) » voor den besten

Geneesmeester. Dan , te veelmaalen of te aan-

houdend geplaagt , of door andere bykomende
oorzaaken bezwaard , begint van hier de ziekte

van een verfchillenden aart.

§. CL XXXVI. De rede van alle uitwer-

kingen is klaar. Alle de ingewanden , tot de

fpysverteering gefchikt , deelen

I. Mede in de algemeene verdapping en

traagheid der vezelen (§. XL. i, a^b.') ^ in de

opzetting door het evenwigt , dat zy van de uic-

waasfemende ftofFe krygen , die door gebrek van

veerkracht , thans minder naar de huid worden

voortgeduwd, waardoor het werktuigelyke za-

men-

j
(I?) RoedeRnii& Waglér. de, M&rU'muco''i^.
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menftel derzelven min bekwaam is , om welbe-

reide vogten aftefcheiden ; want

:

2. De Lever in grootte en uhgeheidheid

toeneemende , ontftaat 'er eene verandering in

den overgang by de hairfyne buisjes , die knob-
belachtig of korlachtig worden Qaemoji') ^ of de
oorzaak ligt zynde, fpongieus (c), — Daar
worde dan in 't gemeen wel meerder gal , maa?
minvermogende, afgefcheiden (^), om, bene^

vens het alvleesfap (^Succus pancreatkus^ ^ in

welk affcheidend werktuig het zelfde gefchiedt

,

eene behoorlyke vermenging in den twaalfvinge-

rigen darm ( Inteflinum duodenum ) , van de
herwaards aankomende voedfels uit de maag, te

doen : waar uit veele wanorders in de dierlyke

huishouding ontftaan (^).

§. CLXXXVII. Deeze Beginfels leggen

1. In verfcheide onderwerpen den grond,
tot die ziekten , welke boven , in^ de uitwerk-

felen eener vogtige lucht ( §. XL. ) , zyn op-
genoemd.

2. Geeven.zy in de gezonden, die gaan en
ftaan , maar min genoegzaame beweeging heb-

ben , oorzaak tot Ohp'u&wnes hypochondriaca ,

(op-

(c) Ibidem., Sea. T. §. IX. pag. 32".

id^ Ibidem, pag. 33.
(e) Conf, F, HoFFMAN de Intejlino duodcmo-^ multoiwn
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fpanning van de boven -buikszyden) , welke ,

indien zy gevoed worden , oorzaaken tot hard-

nekkige verftoppingen geeven. Voornamentlyk;

dan , wanneer die in galachtige temperamenten

vallen , niet zelden de zwarte Ga/ziekte voort-

brengen , en in haar eerfte begin in bloedryke

geftellen (^cholerko-fanguinet^ plaats grypende,

belemmeringen in den flaap enz, veroorzaaken.

§. CLXXXVIII. Dit alles wordt vermeer-

dert door de bovengenoemde gewoone lymtge ,

JJymige , olicagtige en vettige voediels : waar-

omtrent mede eenige nadere ophelderingen , tot

beter verftand der evengeraelde zaaken , dienen

overwoogen te worden.

I. De flymigheid en lymerigheid , welke ,

als een gevolg dier voedfels , de lichaamen der

JSedefianderen , by haaren zonderlingen Damp-
kring benadeelt , is zeer onderfcheiden van die

flym, welke nataurlyk in het lichaam zyn moet;

en van dat gebondene en lymerige of gomachti-

ge , dat doorgaans in voedzaame fpyzen plaats

hebben moet , zullen die in goed voedfel over-

gaan ; en ook in fommige zeer kennelyk is , als

in het zog , de melk der Dieren , waar uit de

kaas en boter bereid worde , de eijeren en het

vleefch , waar uit kragtige Bouillons en afcrekfels

( Confumées ) getrokken worden , die koud ge-

worden zynde , uit enkelde Geleijen beflaan,

;

in^gelyks goed Tarwen en Roggenbrood enz.

2. Zoo
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ü. Zoo heeft het hchaam natuurlyken flyta

nodig , om de inwendige deelen buigzaam ,
glad

en glibberi[5 te houden , en tegen alle fcherpte te

befchucten en te behoeden. Waar door

3. De inwendige flym dan alleen zondigt

,

wanneer die te veel is , of te aanhoudende in het

lichaam gevoerd en vermeerderd wordt.

4. Zoo is de natuur ook zeer werkzaam
,

om den aangroei derovertolligeofnadeeligeflym,

door veele middelen voor te komen en te belet-

ten , ten einde de chyl den gewoonen trap van
gebondenheid niet overfchreede ; en dus ont-

aart , uit de eerfte wegen van de maag en inge-

wanden , in het bloed , of de tweede wegen ,

kome. Waar toe het hunne toebrengen
,

a. ) De inwendige warmte des lichaams

,

die de zanienftellende* deelen des voedfels ont-

bind 5 de bykomende zout en zeepachtige vog-

ten , welke in een groote meenigte ter fpysont-

bindinge zamenvloeijende , zich naauwkeurigst

met dezelve vermengen.

h. ) De bewerking van de maag en darmen
door hunne eigene fpiervezelen , waar door de
genoocene voedfels in beweeging gehouden , en
de fpysverteering bevorderd worden.

c. De byzondere ligging van de maag tus-

fchen die deelen, die in geduurige werking zyn;

als
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als het middelrift, de fpieren van den buik enz-
welke door de ademhaling in geduurige bewee-
ging gehouden worden.

d.') De voorby - loopende groote bloedva-

ten 5 als de Arteria aorta defcendens , en der-

ze! ver groote takken, die na het darmfcheil, de
maag zelve enz. gaan , waar door eene geduuri-

ge beweeging verwekt, de warmte bewaard, en
<le fpysverteering bevorderd wordt.

5. Is deeze hoedanigheid niet hinderlyk aan

zulken , die van een fterke maag voorzien zyn ,

naar evenredigheid gezonde warmte , bekwaarae
bloedsomloop, en daar uit volgende ademhaling,

die de fpysverteering altoos gunftig is , genieten

:

maar alleen nadeelig aan zwakken , zoo in jaaren

als getemperdheid enz. ; of ledig zynde , en een
ftil zittend leven leidenden , zwakke ademha-
ling , langzaame en geringe bloedsomloop , en
geene genoegzaame krachten hebben om de fpy-

zen te verduwen. — Deeze ( 5 ) dan veele

of aanhoudende van die fpyzen en dranken ( §.

CLX. COROLL. I, II, III. 3 gebruik makende ,

vermeerderen die oorzaaken, welke uit den vog-

tigen dampkring in de lichaamen ontdaan. En
wel , wanneer uit of in dezelve het lymige de

overhand heeft , en door de natuur niet kan on-

dergebragt worden ; de fpysverteering , door den
vogtigen dampkring reeds moeilyker geworden

zynde , hier zelve door belet ; de maag en dar-

men
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1

men bezwaard , vervuld , en met taaije flymen

bezec : waar door de fchei - vogten ( Menftnia
prims digejlionis') nog onvermogender worden ,

en boven dien van haare zoute en zeepachtige

eigenfchappen (§. CLXXXVIIL 4, ^?.) nog
meerder beroofd ; waar door de gelegenheid toe

voortbrenging van wormen zeer begunftigd wordt,

dewelke in alle die onderwerpen menigvuldig

zyn. — Deeze onverteerde llym verflapt ook
door haare warmte de maag en ingewanden , en
blyfc dus door werkeloosheid der zelver verftop-

te ve?;elen lang raauw en ongekookt ; en aan de
warmte des lichaams overgelaaten , gaat die ein-

delyk aan een eigenaartig bederf over , en brengt

dan naar den byzonderen aart der voedfels , die

veranderingen te wege , zoo als boven §. CLXL
aangeftipt is. Waar uit afkeer van fpyzen , wal-

ging, braaken van een bedorve (toffe enz. Van
hier dan den verfchillenden aart der afgangen , als

Diarrhod£ & Dyjenteria tnucofie , co/ic^ oitrea.

Wordt de ftoffe alleen fcherp , en door geduu-

rige lichaamsbeweeging voor ftilftaan en vertoe-

ven bewaard ; dan geeft zy in fterken oorzaak

tot de befchreeven voracttas ; komt zy in het

bloed 5 dan geeft zy aanleiding tot veelerlei foor-

ten van Rotkoortfen , met en zonder petechien.

Wanneer die , in de ingewanden komende , niet

verdund wordt , wordt de gal , benevens de an-

dere vogten , als het fuccus pancreaticus
, jïo'

machkus en entericus , door het dagelyks lymi*'ge
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ge voedfel , en gebrek aan beweeging , door de
vogtige lucht reeds on taart , meer verftompt, en
het bittere en zeepachtige vermogen van deeze
verminderd : de chyl wordt min behoorlyk ver^

dund en vermengd ; 't geen door de gal volvoerd

werd. Het lichaam zwelt dus (§. CLXXXIV )
•vermits de inwendige deelen niet behoorlyk ge-

noeg na zich neemen : de afgang verminderd ,

dewyl de uitwerpfelen niet gemakkelyk van de
chyl worden afgefcheiden , doordien zy taaijer

dan doezen zyn , en niet gemakkelyk voortge-

ftuwd worden , door gebrek van veerkracht der

ingewanden , ter fpysverteering en voortftuwing

noodig, Deeze gebrekkige motus perijtahicus ^

en terug houding van den ftoelgang , is zoo veel

te nadeeliger ; wyl , door de gebrekkige fpys-

verteering 5 meerder van deeze ftofren , dan naar

gewoonte , te rug blyven : ganfch anders als in

fterke menfchen , die , fchoon ze harde voedfels

nuttigen , hardlyvig zyn , en evqnwel zich niet

opgezet verroonen : ten bewyze , dat de ftofFen

niet opgehoopt , maar ingetrokken zyn : zoda-

nig , dat alleen het onverteerbaare uitgeworpen

worde. — In tegendeel wordt in een zwakke
kooking alleen het fynfte ter voedinge overge^

nomen , en het voornaame gedeelte gaat tot de

uitwerpfels over — Gaat nu deeze chyl van

de eerfte wegen in die van de tweede kooking

over , zoo worden flimmer uitwerkingen verno-

men. Want offchoon lymige vogten zeer kun-

nen
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hen verdund worden , zoo behouden zy echter

haare natuur. Deeze taaije en lymige vogten , of

vöedzaarae fappen dan , tot den overgang der

hair-fyne buisjes gekomen zynde, hechten zich

aldaar", meerder of langer vertoevende, aan de

wandjes deezer hair-fyne buisjes, voornament-

lyk in de long ; want deeze chyl , de naauwe

melkvaatjes enz. overwonnen hebbende , komt
terftond door den fpysvoerder in de linker vena

jubdavia , en van daar door de holle ader , en

regter holligheid van het hart , in de long-flag-

ader, en alzoo in de long. — De Paarden lee-

ren dit in den winter op de ftallen , zonder be-

weeging te zwaar gevoed wordende , onweder-

fpreekelyk. — ' Welke oorzaak dan ook Aani-

borftigheid , Bloedfpuwen , Verftoppingen , en
eindelyk de Teering voortbrengt. De chyl dus

onder het bloed gemengd , wordt van hier door

de groote flagaders allezints door het lichaam ge-

voerd ; waar door dit taaije bloed , by of in alle

die ingewanden , alwaar affcheidingen gefchie-

den , en de bloedvaten eenen wonderlyken loop

hebben , en zeer in een gekronkeld zyn , eene

merkelyke vertraaging en moeilyke affcheiding

moet ondergaan. -— Van hier in de klieren ,

de knoest- en kanker- gezwellen : in den vetrok

ophooping van taaije weiyogten ; als dikke bee-

nen der Vrouwen (§. CXVI. 12.), in de lever

kwaade affcheiding van gal (§. CLXXXIIL),
enz. Van waar verzwakking , ontzenuwing , traag-

XVJIL peel Kk heid.
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heid , gebrek aün levensbeweeging , irrHabiUmt^

flaapziekte QLethargtis^ , beroerten (Apoplexie)
,

en den dood eindelyk gebooren worden,

§. CLXXXIX. De olie en vetachtigheden

van vleefch , fpek en boter , vermeerderen boven-

dien de verflapping en rekbaarheid der vezeldraa-

den , van waar nergens meerder breuken gevon-

den worden , dan in de Nederlanden en in Zwit-

ferland ( §. II. ) , alwaar men van gelyken veel

boter nuttigt. Deeze oorzaaken, door de war-

me waterdranken geholpen , moeten dus in eene

vermenigvuldigde rede van vermogen werken.

§. CXC. Van den anderen kant, de lichaa-

men, door gebrek aan imtahiliteit en genoegzaa-

me , of te overvloedige beweeging , onvermo-

gen , om het noodige tegenovergeftelde te beko-

men , geneigdheid der vogten tot eigenaartig be-

derf enz. vatbaar gemaakt zynde, wordt 'er eene

andere gefchiktheid inde lichaamen voortgebragt

,

van de eerfte traagheid en opvulling zeer onder-

fcheiden : in tegendeel tot dunheid , en veran-

dering van den natuurlyken in eenen ganfch te-

genovergeitelden bedorven en ontaarden ftaat

,

aangezet , enz,

§. CXCL Veele deezer afwykingen van

den natuurlyken gezonden in een tegenoverge-

ftelden zieken ftaat (§. CLXXXII-CLXXXIX.)
de vooraaamfte kenzaadea der veelvuldige een-

VOtir

I
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voudige ziekten , zoo in de vogten , als in de

vaten , aanwyzende ; brengen uit vereeniging

,

vermeerdering en onderlinge medewerking der

zelven , den oorfprong van veelerhande zamen*

gefielde ziekten voort : gelykerwys dezelve met
de voornaamfte geneeskundige leerftellels in ons

Vaderland overeenftemmen. — Want , uit

aandachtige overweeging van dit gegeeven ver-

band , blykt het voor eenen opmerkenden :

I. Dat de eenvoudigfte en allergemeenfte

oorzaak der ziekten , Uit de natuurlyke gefteld-

heid van het Vaderland voortvloeijende , in de

belemmerde uitwaasfeming , en de daaruit voort-

komende gevolgen (S. XL.i.^,^. CLXXXIII.)
gelegen zy .; en in de eerfte plaats de allereen-

voudigfte ziekten voortbrengen in de vaste dee-

len , welke by den Heer Boerhaave voor-

komen onder den naam van Fibra dehilis S la-.

^^ CfJ 5 &vifcerum debiiiiim S l^xonm (g);
en by den Heer Gaubids onder dien van So-

lidum laxim S flaccidum in partibus mollilms ;

Iners in partibus natura elafticis (h) ; en eene
vermindexde Irritabiliteit ^ of Torpor folidi vivi

^

traagheid van het levensbeginfe) (/), veeltyds

tot hun gevolg hebben.

s. Dat

(ƒ) Aphorism. de cogn. ^ cur, morh. §. 21 -20.

C5*) Ibidem ,5. 41-44.
C^') Inftitiit, Pathol. Mcdk. §. 160. J , 2.

(O Ibidem^ l. 1^6»

Kk 2
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2. Dat van gelyken de ziekten , welke uit

belemmering en te rug wyking der onzichtbaare

uitwaasfemende ftofFe, by de mingefchikte voed-

fels , gebrekkige beweeging enz. welke de eer-

fte en gemeenfte ontaarting in de vogren voort-

brengen (§.XLL c. CLXI. I. s. CLXXXVII.)
bekwaaftielyk tot het Gluten [pontamum (;è),
en de Morbt coherentice in humonbus ( / ) ,

kunnen gebragt worden. Waar toe de Jpisfitu^

do (»0 5 het iners gluten ( « ) , en het cras-

famentim C<?) 5 ^'s mede eene tegenovergeftel-

de afwyking van de gefchikte zamenhegting , te

weetende tenuitas humofum(^p^^ behooren. —
Van welke de eene van eene waterachtige C^)

,

de andere van eene fcherpe eigenfchap is (r).— In welke

a.^ Eerde, de zaaden van de verlooren eet-

last , Anorexia , Apepfia en Dyjorexia , bene-

vens de Chlorofu , vryster - ziekte , en Leuco-

phlegmata , witte zugt :

i. ) In de andere de waterige verdunning ^

de al te groote ontlastingen , traage omloop der

levens-

fik) Aphorisin. de cogn. &' cur. movh. §. Cg

^O Jnftitut. Pathol. Medic, §, 269.

(wj) Ibidem , §. 2H2.

(n) Ibidem
, §. 283.

(o) Ibidem , §. 284.

(^) Ibidem , §. 286.

O) J^idtm , §. 287.
(r) Ibidem y |. 288.

.^-
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levensvogten , gebrek aan natuurlyke warmte ,

en terughouding van waterige ontlastingen , op-

geflooten liggen ; waar door verzwakking der

vaste doelen , traagheid , koude waterige gezwel-

len , en lusteloosheid tot alle verrigtingen , ont-

ftaan. — Tervvyl

^. ) De laatfte aanleiding tot bloedflortin-

jgen, vermeerderde ftoelgang, kwyling, pisvloed

en onmaacig zweeten , uicftorting van bloed tus*

fchen de huid en het celwyze weeffel , vuurigen

uitflag , en wat dies meer zyn , geevea

3. Dat de ontaartingen ( 2 ) , door eigen-

aartig bederf , gebrek aan beweegiqg , en alle

de medewerkende oorzaaken ( i ) , by min be-

kwaame voedfels geholpen (§. CLXL 2. a^ h^

c 4.^^), naar gelang der voortgebragte fcherpten,

zeer natuurlyk tot de enkelvoudige ziekten van

dit foort/, als Morbi ex alcalino J^ontaneo (s}
en fpontanei ex acido humore ( tj ; het Acr&

akalefcens (u)^ Piitridum (v); en de Mor*
bi ex fecesfione parttcularum (w) ; de eigen-

aartige gefteldheid der Scorbut , en geneigdheid

tot Rotkoortfen ; benevens het Acidtm (x) ^

(j) Aphorïsm, de cogn. ^ cur, morb. §. '^6'Z6,
(t^ Ihidem , §. 60-64.
(w) fnfhtut. PatboL Mcdic, S 3iO.
C'O ) Ibidem, §• HI2.
(w') Ibidem, 5- '318.

is:) Jbkkm, §.320.
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Jufïemm (y) , Acre oleoftm C^) » enz. be-

hooren ; kannen gerangfchikt worden. Waar
van de laatfte fcherpe oprispingen , onmaatigen

honger , voracitas , maag en ingewanden pynen
en krampen verwekken ; terwyl andere weder
naar hunnen aart andere gevolgen hebben ( §•

CLXXXVl. ) , van waar verfcheide fcherpten in

hec bloed , verftoppingen in de kleine buisjes

enz. ontftaan : de natuur zelve tot meerdere be-

weeging aanzettende.

4. Dat de gevolgen der belemmerde onzigt-

baare uitwaasfeming , gebrekkige beweeging , on-

genoegzaame ontlasting ( 2 ) , naar raaate van

het genomen voedfel , veelfappigheid , van bloed

(§, CLXXIII, I. CLXXV, I , a, b, c.)

,

water en andere vogten (§. CLXXV. 2.) ont-

ftaande; of de vaten te naauw zynde (§. CLX.)
tot de veelheid der behoudene vogten , natuur-

lyk behooren tot de Morbi oriundi e% defeSfu cir-

culationis ^ Plethora (a) ; en de Qumtitas
humorum vitiata (b^ ^ waarin de zaaden van

alle die kwaaien , voornamentlyk de Beroerten

,

Lethargus, verfcheidene foorten van waterzugt,

Feri^neimonia nothce , verftoppingen der Klie-

ren, Scirrhiy Kankers 9 enz. gelegen zyn. —
Ter-

(y) InfHtut;. Pathol. Medic» $. 32Ö.

^
(a) Ibidem, i. 328.

' (a) Aphorism. de cogn. ^ cur. morh, §. 206. a^h
Q/?) Inftitiit, Fathol, Mfdic, S- 384-393.
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Terwyl van de tegenovergeftelde zyde hier me-
de toe behooren die geene , welke uit gebrek en
verlies van de vereifchte levensvogten hun oor-

fprong neemen (c). ^

5. In tegendeel de beweeging te fterk zyn-

de ( §. CLXXIV. ) , tot die der Morbi ab ex-

cejju motus circulatorü [oio (d) , der Fluida

loco aberrantia (<?), en Motus vitia in humo^
ribus (ƒ) , moeten gebragt worden : gelegen-

heid tot verftoppingen , pntfteekingen , Febres

ardentes , Bloedfpuwen , Geelzugt , enz. gee-

vende. Waar uit

6. Veele oorzaaken te gelyk zamenloopen-

de 5 die ziekten ontdaan en voortgebragt worden,

onder den naam van Morbï compftti bekend.

§. CXCIL De lichaamen dan , door zulke

eenvoudige zaaden dus voorbereid , waar van de

herhaaling niet te dikwyis gefchieden , en de ge-

gronde kennis , naar 't oordeel van de beroemd-

fte Geneesheeren , niet genoeg kan aangepree-

zen worden (g*) ; naardien in dezelve de ont-

wikkeling van veele zamengeftelde Ziekten af-

hangen ; en hy in de geneezing hinken moet

,

die

(c) Infïitüt. P{ifh9l. Medk. §. 393.
C<^) j^phorism, ds cogn. ^ cur. morb. $. 92-I01.
<6') Inftitut. PotboL Medic. $. 397 & Teq.

<ƒ) Ibidem
, §. 406 & feq.

C^) HüXHAM, Tom. II. cap- T. pag. is»

Kk 4
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die in deeze mank gaat: vermeerderen fteeds hun
toeneemend vermogen door vecle zamenloopen-

de oorzaaken , en alle die uitwerkingen , welke

deeze onder alle de vermogende , veele verwis-

felende , bekende en verborgene eigenfchappen

der Lucht , Hemelfche lichaaraen , en den zoo
2;eer verfchillenden Dampkring ondergaan moe-
ten : waar door zy, of fommigen van derzelver

byzondere deelen , aan verwisfelende uitzettin-

gen , en beurtelingfche vernaauwingen , onder-

worpen zyn. Waar uit de reden van het onder-

linge verband der ( §. CXCI.) evengemeld^
ziekten nader licht ontfangen. — Hoe dikwerf

toch hoort men deeze Lyders , onder de boven-

gemelde veranderingen (§. XXXIV, XXXV,
XXXVJI - XLVIII, ) , niet klaagen , over ver-

zwaar hunner kwaaien ; van welken allen , die

juic opvulling der vaten ( §. XCIV, ) ontdaan

,

jnoeten aangezet worden : als in de Hersfenen ,

Beroerten , enz. aanvallen van Epikpfm : door

de uitzetting der bloedvaten in de neus , longen

enz, Neusbloeden , Bloedfpuwen , enz. Door
uitzetting der flym- vogten in de darmen , ver-

ïnperdering van worm - toevallen ; en in den om-
trek pynelyke zinkingen in het Aangezigt en an-

dere lichaams - deelen. — De ziekten , tot

deeze afdeeling behoorende , en de belediging

der Deelen , welke uit derzelver aanweezen

voortkomen , verdienen , voor en aleer wy tot;

dg pverweeging van 4ie der Jam^etydm ov^r.

gaan^
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gaan , als nog eenige weinige nadere opheldering.

In welke de wyze van aandoen , ons van zelve

leidt tot de orde, die wy te volgen hebben;

te weeten : voor eerst in den buitenften , ten

'anderen in den binnenften omtrek of oppervlakte

des lichaams , en eindelyk in de deelen , die

tusfchen dezelve gelegen zyn,

I. Nader betoog van het onderlinge verband van

eenige sleepende Ziekten in den buiïen-

STEN OMTREK des Ltchaams.

§. CXCIII. De Pynen, in den zin waar

in die hier voorkomen Qhy^ in den omtrek des

lichaams , bekend onder den naam van Rheuma-
tque en fleepende Jigt-pynen , waar toe insge-

iyks de gevoelige Hoofd - Kies - en Tandpynen

,

en in eenen zekeren zin , de Podagra , C/iIra-

gra en Onagra behooren ; deels door eenvou-

dige belemmerde uitwaasfeming, deel3 door hoog-

gaande fcherpten in het bloed, en onzuivere vog-

ten ,
gebooren , en tot de Morbi chronici be-

hoorende , moeten wel onderfcheiden worden ,

van die geenen , die met koorts verzeld gaan ,

en door aderlaten en andere middelen , in ont-^

fteekene ziekten gebruiklyk, geneezen worden

:

vermits deeze fchielyk en op eenmaal ontdaan ;

terwyl de anderen , uit onzuivere opvulling der

vatea

(I?) Xi. Stokke kwpmds Ziekten enz. $. 3^7» pag, J77,

K fc s
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vaten enz. worden voortgebragt ; en de veelvul-

dige kies ' en tandpynen , die in deeze onder^

werpen doorgaans plaats hebben , niet zoo ^eeü

aan bedorvene kiezen en tanden , als welke door-

gaans in deeze lyders gevonden worden, maar

aan dezelfde oorzaaken toe te fchryven zyn.

II. In de INWENDIGE OPPERVLAKTE , vau de

geenen , die de Longen aandoen.

§. CXCIV. Niettegenftaande de Aambor-

ftigheid , Aflhma , haaren grond hebbe , in de

taaiheid der vogten (/) , in de Longen opge-

hoopt ; door de gevolgen van verfcheidene be-

roepen en Trafi^uen (§. CXXXVIII. CXXXIX.
3.), en te drukkende keurslyven (§. CLXXVIL
COROLL III. (5.), gekoesterd ; zoo gevoelen de

Afïhmatici^ de vernaauwing der longen , niet min-

der by eene zwaarder lucht (§. XXXVIII. 2.).— HuxHAM had beftendig waargenomen , dat

de zulken het altyd kwaad hadden , wanneer de

Ooste wind lang gewaaid hadde ( /è ). Hy voegt

'er by , veelen gekend te hebben , die , hoe-

wel zy te bed lagen , deezen wind opkomende

,

konden voorzeggen en gevoelen , overeenkomen-

de met het geen in 't gemeen van gevoelige ge*

ftel-

(i) Dezelve, 5 266. png. 176. Verj^eleckon met H. D,
Gaubii Injlitut. patbol. Medic. §. 28^;, 435, 458.

(k) L, c. Tom. 1. pag, 2(5(5.
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ftellen (§. XLVI.) is opgegeeven (/). Zaa-

ken , die noodig zyn in de geneezing opgemerkt

te worden : in welke men te letten hebbe op

het Ajihma pituitofim vel Immidum , en het

Afthma Jpasmodicum vel convulfwum ; van wel-

ke dit veel overeenkomst heeft met het droogere

en zwaardere , en geene met die eener ligter en
vogtiger lucht. — Zoo wel als het Afthma
a materia exanthematica retropiilfa^ Aamborftig-

heid , uit te rug gedreeven uitflag. Omtrent

welke de Heer Boerhaave opgemerkt hadde

,

dat van honderd menfchen , welke van hunne
kindsheid af JflJmatici geworden waren , 'er

negen -en -negentig derzelven door het indry-

ven van uitflag of dauworm , door middel van

vette fmeerfels , naar de longen 5 die bekomen
hadden (^my

§. CXCV. De Teeringcn hebben haaren

grond :

1. In de erfelyke gefteldheid (§. CLXXXL)

2. In eene te groote veelbloedigheid (§.
CLXXV. I. ^, ^, (;.) 5 en belemmerde gewoo-

ne of verwaarloosde ontlasting (§. XLVIL 2.)

van het zelve («).

3- In

CO L.C, cum p. 53. not. F. & 298.

C'«} Spec'm, Materice Medicce cmtraUce
^
pag. 58.

C« ) H. RoERHAAVE Aplm. de cogn.& cur. mcrb, §.1198. ^- (»

cum F, HoFFMANN M.Rt3» ToiB. 1», S' ^l t^S- 387.
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3. In den kouden , vogtJgen , noordelyken

en nevelachci^en dampkring ( §. XXXVII. 2. c.

XXXIX, I. XL. i. b. 2.) van den Amfterdam'

Jchen Geneesheer Tulp (ö), voor de oorzaak

der menigvuldige Teeringen 'm Holland ge-

houden ; van Hippocrates reeds opgemerkt (p),
als die de herfst , in welke eene vogfige luchc

ingeademd wordt , den Teeringachtigen fchaa-

delyk bevonden had : en waar van het verband

door Sydenham (i^) duidelyk verklaard is.

4. In de Zinkingen , catarrhi maligm ( §.

XCIV. ) , welke uit de belette onzigtbaare uit-

waasfeming ontftaan (/')•

5. Uit de verwaarloosde Verkouwdheden ,

zoo menigmaal in de onderfcheidene Berichten

vermeld. Van welke , die uit voorafgaande

Bloedfpuwingen ( 2 ) ontftaan , door de koeste-

rende warmte en uitzetting in de vogten worden

voortgebragt : terwyl de andere ( 3 , 4 , 5.

)

een gevolg van belette doorwaasfeming in den

winter zyn.

6. Uit voorafgaande Ziekten , die kwaalyk

behandeld , ofte eene verkeerde plaats hebben

geno-

(0) Oy*. Med. Llb. IL obf. X. Vergeleken met F. Hoff-

MANN /. c. 5. XIV.

(jö) Aphmsm. lo. Seft. UI.

(g) Proceffus integr, &c. cap. ultlm. pag. m. Ö37.

(«) F. HoffMAKN /. c. 5. XilL
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genomen (§. CLXV. 4. c.^ , als Kinderpokjes,

Mazeleh , Roodvonk en anderen Uitflag ( j* ) ,

zoo menigvuldig in hec Vaderland. Alle

weU^e oorzaaken voornamentlyk tot dit land hun
opzicht hebben. Waar by men ten

7. De gevolgen der Aflhma in de verfchil-

lende onderwerpen , voornamentlyk die hun op-

zicht op de beroepen en drukkende dragt (%.
CXCm ) enz. ( §. CLXXVL 4.) hebben,
niet ten onrechte voegen kan.

S C H O L I O N.

De zoo even genoemde veele zamenloopen-

de oorzaaken , en die , welke door den Heer
BoERHAAVE (t') uit de allereenvoudigfte Ziek-

ten, Morbt fmpltciores (§. CXCI.^, 2:yn opge-

geeven , aandachtig overweegende , moet men
zich dan niet verwonderen , dat deeze zoo alge-

nieene Ziekte , die op fommige plaatfen van het

Vaderland ( §. LXIX. 2. LXXIII. i. enz.)
zoo veel inwoonders wegrukt , niet meerder uit

dat oogpunt befchouwd ; maar , zoo niet door-

gaans , als eene voorafgaande ontfteeking der

longe 3 die toch den minften tyd plaats heeft ,

en

(s^ H. BoERHAAVE Jphorism. l. c. 3. F. Hoffmann/. c,

% XV, XVI.

^t) Jphor, ds cogn, £f mr, morh §. 1198. I.
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en beter te geneezen is C^O^ aangemerkt wordt?
Daar dezelve den meesten tyd in deeze landen

,

uit öngefteldheid des Hchaams , belemmerde om-
loop des bloeds door de longen , ontaartinge der

vogten , zinkingen op de keel en luchtpyp val-

lende , onder de gedaante van eene fleepende

verkouwdheid , te dikwyls verwaarloosd , wordt

voorcgebragt. —
HippocRATES heeft dit onderfcheid ten zynen

tyde te duidelyk aangeweezen (t?), dan dat

men daar geen gefchikter gebruik van maaken
zoude. Omftandig zyn dezelve door Galenüs
van gelyken befchreeven Qwy Doch zonder-

ling

(m) H. Boerhaave /. c. §. 1207. 3»

(•ü) Lib. ï. demcrh. FoES. Sed. V. pag. 446. lln, 46, Fit

quoque fuppuratus> fi ipfa pituita ex capitein pulmonem de
fluxerit , ac prinium quidem latenter defltixit , tenuernque
tusfim exhib^t fputumque paulo folito amarlus exiflit , co-
lorque tenuis adeït. ProgrelTu vero temporis , turn pulmo
exasperatur, turn intus a pituita inhaerefcente & putrefcen-

te exulceratur , pondusque in pe^ore & dolorem acutura
ante & retro exhibet , corpus vehementer iiicalefcit

, pulmo
a calorè ad fe pltuitam ex toto corpore, prsicipueque ex ca-

pite trahit. [^Omilandiger heb ik over deeze en andere plaas-

fen van Hippocrates gehandeld in HlH&yia conflitmionis Epide^

mica verirAnof^ &c. €ap. 111. Seci:. 111. Schol. pag. 226. en de
jiaauwkeurige hefchryving van die foortea deezer Ziekte, uit

RoEDERER. en Waüler aldaar aangeweczew : terwyl men de
duidelyke reden van deeze .ophoopiï;g , en het fcherp wor-
den der weiachtige vogfen naar het hoofd, de keel en de lon-

gen, by F. HoFFMANN ds affeÜions Phhiflcajive Tabe &c. Cap.
IX. §. Xlll. Tom. 11 i. p. è8ó. kan verklaard zien.]

(;««;) Cmmentar. in Lib. I. E'pidemior, Fol. m, verfo 105. n.

17. litt. F. Claffe iQrtiu feXta Juntar. edit.
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ling klaar en duidelyk , in de voorgaande eeuw

,

door Paulus Babbette ; zeggende : „ Het

5, befchadigde deel is by vvylen de Long wel

,

3, maar in ruiker voegen niet als 'er over geoor-

5, deeld wordt, gelyk zulks uit de oorzaaken

5, genoegzaam blyken zal Gemeenlyk lyden

„ N. B. ook veeltyds de maag en het alvleefch^

„ de melkklieren, enz. (^). En een weinig

beneden (^) : 5, De oorzaak is i. de maag,

5, die het voedfel kwalyk verteert : 2. het vogc

3, van het klierbedde 5 Calvleefch, Pancreas')

^

5, zich niet wel met de gal vermengende'*, (al-

lerduidelykst met het verband , hier van boven
gegeeven ( §. CLXXXVIII. ö.), overeenko-

mende) (;s). „ Waardoor ten 3. de te dik-

5, ke chyl kwalyk door de melkklieren gekleinst

3, wordt. Hier door gefchiedt het dan ten 4.

5, dat het dikke gedeelte des chyls in de melk-

3, klieren blyft hangen en niet gekleinst wordt

,

„ en dezelve verhardt , zoo dat 'er niets , dan

5, deszelfs weiachtig gedeelte door de borst -buis

5, tot het hart geraaken kan. Ondertusfchen

„ worden de ronde bloezemachtige blaaskens der

5, longe , agtervolgens den omloop des bloeds

,

„ met het water vervuld ; het welk in dezelve

99 dik-

ta;) Medicinale Werken, Gensesoeffen. \ll BoQk , 11. Hoofdfl.
t 11. pag. m. 499.

(y> §. 111. pag. 500.

(2) [Vergeleken met Hijloria conjlimionis verminofa , &c.
pag, 227. 229.]
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3, dikker wordt , en aamborlligheid , hoest en

„ opklimmende dampen , en nu en dan aanko-

., mende bangigheden veroorzaakt: maar dat een

„ zweering der longe de Tceringe zoude zyn

,

3, fta ik niet toe ; ten zy dat ze door lang ver-

5, loop van tyd , of in eene long-verzweering

„ ( Vomka ) , of in een Ettervergadering in de

jy borst QEmpyema^ veranderd : want ik heb-

„ be door het openen van doode lichaamen , die

3, van deeze kwaaie geftorven zyn , altyd het

5, tegendeel bevonden" (^). — Billyk on-

derfcheid hy dan de Teeringen in drie foorten :

als I. in eehe /lymigey 2. in eene fcherpziltige

,

3. in die welke uit belette ontlasting in de long ,

ontftaat. Mede overeenkomende met het on-

derlinge verband hier van , boven ( §. CXCIV.J
opgegeeven. — Deeze zyn het dan , die \ïx

de medegedeelde berigten voorkomen onder den

naam van langzaame Teeringen , Teeringen e:^

Jntemperie frigida , Phthifes ahdominales & ca-

tarrhales &ic. Qby — De Bawn van Swie-

TEN heeft deeze mede uit de aangehaalde plaat-

fen van Hippocrates en Galenus, als ook uit

C-^LIUS AüREUANUS, BeNEDICTüS (BeNNET),
Ceesus

*

(fl') Men vergelyke hier echter mede de Aanteekeningen

van F. Dgkkers op deeze plaats , zoo ëie het gevoelen ydu

onzen Schryver bevestigen , als die, welke daar van eeniger

maaten afwykcn.

(fc) Vergeleken met Rof.derer en Wagler, Pe morbo mU'

afoy i:\Z' ;;7. Biftor.conjlin, Epicl. U c.
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Gelsus en Hüxiiam , Tom. II. pag, 4. aange-

roerd (^). — Van welken laatften Schryver

'er eene niet min duidelyke plaats is , by welke

hy van dit foort vun Teeringe omftandig melding

maakt ( ^ ) ; zeer wel met de tweede foort van

P. Barbette overeenkomende.

§. CXCV^. Uit deBerigten boven,' van

de onderfcheide deelen des Vaderlands opgegee-

ven (§. CXIV-CXX. coroll/I - III. ) , kan

men ftellig zeggen , dat de Zeelucht niet zoo

zeer voor de oorzaak deezer ziekte kan gehou-

den worden, als wel de zamenloop dier gepnen,

welke van dit foort zyn aangeweezen ; naardien

de Teeringen te Duinkerken , eveneens als de
Zeekusten van het Vaderland , aan de Noordzee
gelegen , zoo min , als in de Landen van den
Helius, onderfcheiden opgenoemd, gemeen
zyn (c). — Belangende de byzondere luchts-

gefteldheid in de onderfcheide jaargetyden en den
dampkring, zoo heeft Hux ham opgemerkt/

dac

(fl) Cmmentar, TomAV. pSig. 56»

(ö) Non omuis uiique tabes pulmoilaria ab ulccre pen^
det, (rarior enim efi: hic cafus, quanl vulgo putatur,) plu^
res enim quotidie per Iongum tempus immenfam muci falli^;

dulcis , vel etiam plane infipidi copiam per tusdm rcjiciunt
,

cui hec foeror inefl: , nee purulenti aliquid ,
glandulis nimi-

rum cLim duftibus aspcrje arterise relaxatis , nimium. Hoc
tarnen fsy?e , licet aegrotos diutius trahens ^ haud Ictfiale mi-
nus fit , quam fi vel ipfam faniem exfpuifflint.

i
Tom. J,

pag. 198.

Cc) MahcVis de DutlkcrqtiS &C« pag. 21» - ,^.^ .^,-

Xf^lIL DesL LI
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dat veele PhthifJci in de maand van Mey 1733.
ftierven , dewelke uit een Febris catarrhalis ont-

komen waren, en uit dezelve dikke beenen had-

den gekreegen , wanneer de Ooste wind eenen

geruimen tyd had gewaaid , en eene drooge en

fyne lucht veroorzaakt had (^). — Andere

aandoeningen van verfcheidene luchtgefteldhe-

den op deeze ziekte , kan men verder by Hip-

POCRATES (ö) enz. nagaan. Terwyl de waar-

neemingen in 'sHage beweezen hebben, „ dat

5, de Teering , zoo wel onder jonge lieden , on-

„ der de 25 jaaren, ais boven de 25 jaaren oud,

3, fterk heerfcht , en dat , hoe zeer ieder maand

„ een menigte wegüeept , echter de Maanden

„ van Jtify , Augustus en O&ober , het minfte

^ fchaadelyk bevonden zyn" (ƒ).

—— In de eerfte Wegen,

%. CXCVL Deverfchynfels,C§.CLXXXIV,

CLXXXV.) aangeweezen, vereifchten, om ge-

wigtige reden , een omftandiger verklaaring ; naar-

dien dezelve tot veele aandoeningen in de Mond,
de Tong , de Maag , benevens het mteflinum

duodenum , en in de overige darmbuis enz. bui-

ten dit onaffcheidelyk verband van eene duistere

ver-

(i) Tom. I. pag^. 107.

(*) Lib, Epidemor, 1. &c.

(f) P'erzamiiing vm naauwkeuri^e Lasten ^ enz. j. XCVIIL
V^* 35.
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verklaaring zynde , de beginfelen leggen (g*).

Met een woord kan ik niet voorby te melden ,

dat veelerlei foort van pynen , uit deeze onge-

fteldheden hun oorfprong neemende , veelal met
de Rheumattsmiis chronicus inftemmen , ( waar

toe in een zekeren zin de Morbus crajjus Hip-

pocRATis (y^) te brengen is;) en in eene om-
gekeerde rede van dezelfde verwandfchap zyn :

gelyk niet zelden fommigen derzelven met uitflag

yerzeld gaan , of door eenen heilzaamen uitflag

critke geneezen worden. — Ten anderen ^ dat

de allereerfte aanleiding van uitzetting in de keel

( Faiicium laxitas ) , en die dfï belette moeily-

ke of belemmerde doorzwelging , en de gewoo-

ne gevolgen van walging , uitwerping van wate-

xig vogt , en dadelyk overgeeven voor en na hec

nut-

(g) [Men kan hier met vrugt op nazien de meermaal aan-
gehaalde Verhandeling van Roederer. en Wagler , de Morbê
mucofo , in welke de waarheden , met opzicht tot deeze ver-
fchynfelen , zeer duidelyk zyn verklaard. Kent men die

,

dan zal vnen begiypen , waarom ik in Hijlorta conjlitiét, Ëpids^
mica &c. melding gemaakt heb van Febres tioBumce

, (waarvarj
zoo fpaarzaam aanwyzing geichiedt , en die naauvvlyks , dan
hier en by [Iippocrates voorkomen , ) accefforics acutce , ^ra-
mdarum ^ pnerperii, pUhificcc <ü:c. welker grond ik niet geachc
heb in de Wormen gelegen te zyn , gelyk' men zich mogelylc
verbeeld heeft , maar wel overeenkomftig deeze waarneemin-
gen en myne eigene bevindingen (Seét. lil. cop. 111. §. XLVII.
feq.") , in de depr^,vatio materie inucofcs hun beftaan te hebben

j
gelykerwys ik my dien aangaande in de Dedicatio , pag. vir.

verklaard heb. En by aldien wylen de Flooggel. A. D13

Haen dit bezeft had , zoude hy waarfchynelyk rechtmaaii-
ger oordeel over dezelve gedreeken hebben. 3

(^) Conf. J. H. Brendelii OpufcuL Mathematici .^ Medici
mrii Argumenti , Part. I. Prog. XXVII. p. jü<5. Gou. 176^.

Li z
'
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nuttigen van fpyze ( / ) , niet zelden hier uit ge-

booren worden. En eindelyk , dat de Tusfis
jiomachwa chronka Ck)y wel te onderfcheidea

van de Jusfis convulfwa^ tot de ziekten van de
jaarj^etyden behoorende , in de fcherpgewordene

iloiïe , door de uitgezette en gezwollene folli-

cuh glandulofi (/) , in deezen (treek gelegen ,

hun Vaderland hebben.

2. Dat de CardiaJgix chromen, onder vee-

Ie oorzaaken ( ^^O 5 ^^ ^^^ misbruik van vetach-

tige en meelachtige fpyzen enz. (§. CLXI. 2, 4.)
geestige en warme dranken ( §. CLXI. 5. b. d.) ,

te naauw toegehaalde of drukkende keurslyven

(§. CLXXVII. 2. 6.) enz. 5 veelal gelegen zyn
in de belemmerde onzichtbaare uitwaasfeming ;

waar door deeze , volgens de opgegeevene be-

richten (§. CXVI. 7.) , op fommige plaatfen in

Cardialgiée eiidemic^ beftaan. Waar by de oor-

zaaken, boven (§. CLXXXVI. 2. en CXCVI.
i.)

(O 1^6 Tusjts Jicca hypochojidriaca , die mede wei met cciii-

ge heefchheid na 'het eeten zich vertoont, fomtyds pcriodicè of
tegen den avond wederkomt enz. en met pynen naar beneden
in de lenden en heupen , vel tefticmn timore eindigt , is van
een anderen aart ; als meest door belette Aambeijen- vloed ,

per cenfenfum veroorzaakt. Conf. J. G. Brendel /. c. Part. 111.

DiiT, XVJ. De Valetudine ex bypocbondrUiSj §. V. pa^. 51. Got-
^ing. 1775-

(fc) F. HoTFMAN , M. R, S. Tom. Hl. Sea. II. cap. HL
§. XVI. pag. 112.

(O RoEDERER & Wagler L c, p. 32. Tab. I, IL

(?w) A. DB Ha£N Ratlon. Medendi^ Cap. VI. cap. I.
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i.) aangeweezen , het hunne toebrengen : en

agtervolgens hunne verfcheide vermogens , ook

die afwykingen van eenen weJgeregelden honger

en goede fpysverteering met zich lleepen.

De Wormen werken , in vogtige jaarfaifoenèn ,

(§.,XLII. I.) hief in mede; en brengen zoo

wel de Cardiogmus , zls.de Cardiaigia Jyncop-

tica [^] 5 benevens de Cephalalgia fiomackica

en Verminofa [^] voort. — Tot deeze Clas-

fe behooren

3. De Colyken de Poitou ; dewelke , be-

halven eene epidemijche oorzaak ( §, LXXIV»
5. ) 5 en, misbruik van afveegende warme dran-

ken (§. CLXI. 5.^, ^.), gebrek aan zuiver

water (§, CXXVIIL 1,2,3.), in deeze lan-

den voornamentlyk door loodftofFen , 't zy by
uicwaasfeming ontfangen (§. CXXXVIII. i.),

of onder de wynen gemengd (§. CLIL 3.),
of door de loode pypen , platten , bakken , pom-
pen , tot gebruik van regenwater enz. worden
voorrgebragt,

4. De Dmrrhoece en Dyfenteris miicof^ ,

(§. CLXXXVII. (5.) door hunne aandoeningen

op de tedere darmbuis [^], en gemeenfchappe-

L^ï] Hiflor, Confl, Epid^ Verminof. &c cap. IV. Seót. il. J.

LXX, L^Xlll. cum Scholis pag. 254, 29Ó , 300.

[0] Ibidem, cap. IV. Seft. I. §. LXVlll. cum Scholio pag.

289, 290, 292. "

[p] Ibidsm, cap. IV, Sea. lil. §. CXXVI, CXXVil. cum
SchoÜg pa^. 303, 304, 306-308.

1^13
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lyke verknogtheid met de blaas, door middel van

de zenuwen [ ^ ] , Verwekken wederom van

hunne zyde , als een gevolg , niet zelden

5. Stranguria [_r^: Gelyk

6. De Scahies veficcs , van Hippocrates

reeds vermeld [ j ] , van denzelven flymigeii

aart is , als de even gemelde , in de fpys-buis

huisvestende.

In de grootere en kleineere Bloed^jaten.

§. CXCVII. De Bloedftortingen
, (77^-

morrhagiddJpontane^^ zyn doorgaans gelegen

1. In de befchreeven fcherpte en dunheid

van het bloed , de eigentlyke zaaden Aqx Jcorbut

(§. XCIV. CXXI. CoROLL. I. en §. CXXX.
CoR. II, III ) (^); waar door het roode bloed,

pr diairefm S diapedaifm , door verbreeking of

van een wyking der vaten wordt uitgeftort ( u ).

2. lö de laxHeit en (lapheid der vezelen

zelve ,
geenen wederftand genoeg knnnende bie-

den , wanneer het bloed 5 door de uitzettende

warmte

^ f 5] Ibidem, cap. VI. §. CII. XII. pag. 374.

[r] Ibidem , cap. IV. Sed. VI. §. LXXXIV. cum Scholio

pag. 325-327-
{^s'] Jpbor. 77. Se8:. IV. cum Lih.Progn» II. &c.
(t) H. D. Gaubii Injïitiit;. Patbol. Mei J. 288. h* Stokkb

/. c. §. 269. pag. 172.

(«) Ibidem, §. 203. nom. 3, 4.
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warmte der lucht (§. XLIII. 3.), of gebrek aan

genoegzaame zwaarte , de Longen belettende

zich behoorlyk uittezetten (§ XXXIX. 1,2.),
in deszelfs vaatjes niet kan behouden worden ,

per anaftomofin , door verwydering ( z; j buitea

dezelve geraakt. Waar toe

3. De toevallige vermeerderde prikkelbaar-

heid {imtahiiiteit^ ^ Contra&iones fpasmudtc^y

uit aandoenlykheid van het zenuwgeftel (zü) ;

of het vermogen der Fotentia animata {^x'] ;

by andere oorzaaken , uit fcherpte van het bloed

,

te naauw rygen (§ CLXXVII. Coaoi^L. IIL

)

enz. gebooren , kunnen zamenloopen ; en de

Abortus in het Vaderland (§. CLXXX 3. ) ,

zoo menigvuldig doen zyn. — Belangende de
byzondere lucht^gefteldheid op deeze ongefteld-

heden ; zoo heeft Huxham (^) opgemerkt,

dat de bloedftortingen door de neus en door den
mond, aambeijen, en andere ontlastingen by de

Vrouwen , in den droogen heeten zomer vaa

Ï747. zeer menigvuldig waren.

4. Ter-

C^") Ibidem^ nom. s.

(w) F. HoFFM \NN M, R,S, Tom. lil. Sea. II. cap. IX,

§. XVf. ^ag. 179.

[x] Hiftnr. Conflit, Epidem. Vtrmnof. &r. cap. 111. SeS:. II-

Aegr. X. cum Schol. pag. 102, 103. & fca. UK a. Aegr. VI.
Vil. XI,

I. Aegr. V. &c.

C)') i*. c. Tom. I. pag. 334.

LI 4
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"4. ' Terwyl de Aambeijen hun oorfprong be-

{komen, zoo wel uit de daar van gedaane aanwy-

,zing (§. :CLXXV. r;^^, ^.) ; als uit verzuim

^van de noodige ontlastingen van bloed, door ty-

idige aderlatingen , geregelden ftoelgang , traage

uitwerping , door gebrek aan genoegzaaine voort-

ftuwfende kracht (§. CLXXXVIIL 5.), flym,

wormen [;s] enz. — Daar die geene , wel-

J^e onder den 'naam van witte Aambeijen (^)
^bekend zyn, veele friierrèlyke en pynelyke toe-

vallen in den 'hals van.dèl blafas verwekken , in

welke zy, en in dé nabygelegene deelen , veele

(fteen 'toevallen nabootfen ; ook fomtyds ontlas-

'ting Va"n eene witte flymige , en fomtyds bruine

fén bloedige ftöfFe , meesttyds met fmertelyke

'loozing 5 enkelde maaien van enkeld bloed , te

wege brengen <^^) : en meer dan men gelooft,

<zulke kwaaien , 6\q\ hmmnhtx. vimlente ^ mee
%aare GonorrhiES zeer overeenkomen ;• hoedani-

'gen ik 'er verfchéidén behandeld heb {^y Ge-
'lykérwss de h<emorrhagia vaginalis 'm Vrouwen,
fomtyds na het ophouden der maandftonden zich

.vertoonende, mede van deezen aart is, door V^e-

SALius zeer natuuurlyk verklaard en afgeleid {cy

fè^ Hiftbr, Conjiit. Epidem, VsrmimJ. &C.. /. c, pag. 103.
(^fl) A« DE Haen Tbefes PathoL deHceinorrhóid. cap.I.lX, &c,
(&) F.UoFVMA'NN Differt. de exuIcerat.FeJiÓce, Oper.SuppL

•II. pag. 449. §. 111, IV. XII."

C*) Conf.
J.
G.Brendel. L.c. Part. II. DifiT.IV. ds Hcümórrhoi^

4ibiis intercepUs morhos verendoritin nphrofidiacos fimtilantthus. §. V.

(c) Lib. UI. 4mu Cïip. JX* cum F.Hqffmann 1, e. §, UI.
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— In de f^ei' vaten,

- §. CXCVIII. De Waterzugt zoo algemeen

in Zuid- en Noord - Holland en Friesland,

als in 't byzonder de Hydrops pe&oris te Hoorn,
ZuTPHEN enz. benevens de Hydrops ovarii in

OvERYSSKL en in de Grave, hebben mede haar

begin en aanwas uit dezelfde algemeene oorzaa^

ken van verflappirig der vezelen , verdunning en

ophooping der vogten , waar by het ophouden

<3er Menfirua in Vrouwen , en de verhinderde

ontlasting van Aambeijen in Mannen , inmiddels

onder de zamenloopende oorzaaken niet uit het

oog dienen verlooren te worden. In welke ziek-

te 5 behalven alle tyden des jaars , nogthans de

wintermaanden , en onder deeze die van Janua-
ry ^ wel de gevaarlykfte zyn (J). —

2. Pe andore ongefteldheden van deezen
aart , als Leucophkgmatia , dikke beenen in de
Vrouwen (§. CXVI. 7.) , eindelyk in moeilyk

te geneeze zweeren openbreekende (§. CXVI-
ai.) 5 zyn van denzelfden oorfprong ; v/aar by
rhpt barvoets loopen op natte fteene vloeren ( §.

CXXXIII.) 5 en ongefchoeid zyn werk te ver-

j^en , benevens het zitten hangen over heete

'ftooveh (§. CXXXII.) enz. niet moet vergee-

ten worden.

3. De

(^i) Ve!-sar,:tlins,vnnnaa'.i'i'oi. Lysten enz, « XLK. p. 55.

LI 5
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3. De Leucorrhosa , Fluor alhus , Witte
vloed , hebben by de oorzaaken ( 2 ) in de ver-

flapte vezeldraaden enz. en de defeBas Menftrw
orum^ zoo wel in deeze (§ CLXXX. 2.), als

in de overvloedige taaije flym en gebrek van rood

bloed (ö) hunne betrekking.

4. De JJteri prolapjus ^ uitzakking der baar-

moeder , moet buiten eene onbetamelyke ruwe
behandeling, en menigvuldige verlosfingen , ook

wel degelyk aan deeze algemeene verüappinge

zoo wel als de ani procidentta in kinderen enz.

aan de volgende (§. CXCIX,) worden toege*

fchreeven.

§. CXCIX. De Rachitis, Engelfche ziek-

te 5 lenden- vang , heeft , behalven het kwaade

voedfel (§. CLVIII. 8.) , de natte en vogti-

ge huizen Cƒ) ? flaapfteden , luijers , by het te

lang verblyf in de kinderftoelen , met het hal-

ve naakte lyf over de onreine uitwerpfels ( §.

CLXXVII. 3.) 5 haar oorfprong aan de kwaade

behandeling , of het te rug dryven van hoofds -

uitdag , dauwornl , fchurftj^ en andere loopende

huids gebreken (g*). —
§. ca

(e) G. B. VAN SwiETEN Commentar. Tom. I. pag ïoi.

C/) RosEN VAN RosENSTEiN , Handleidiuff tot de Ziekten def

Kinaeren
, pag. 408.

(5) H. BoERHAAVE AphoHsm. de cogTi. £5* cur.morh, 5.I484»

VAN SwiETEN Commentur* Tom. IV, pag. 5go,
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§. C C. De Winterhanden en Wintervoeten

wederom aan de verdikking der wei-vogten, en

gebrekkige doorftraaling in de kleine vaatjes aan

de uiteinden der deelen , in welke doorgaans de

overgang het moeilykfte is , door de koude ver-

meerderd {hy

%. C C I. De menigvuldige Knoestgezwelkn

en Kankers , waar van onder de Berichten van

Zuid- en Noord • Holland , Friesland en
OvERYSSEL , is melding gemaakt , hebben tot de

beide opzichten van onbekwaame doorftraaling

van buiten , als taaiheid van binnen , door vet-

tigheden geholpen f/ J) , en daar uit voortfprui-

tende fcherpte by den laagen , waterigen en vog-^

tigen grond , gebrekkige beweeging , voornaa-

mentlyk tot hunne naaste oorzaak het ophouden
der maandftonden , by verzuim van noodig te

doene afleidmgen ( §. CXCVIII. i.) ; waar van
mogelyk , by het misbruik van geftadige en te

heete ftooven , de Scirrhi aan de Dyen (g.
CXVIII. 2.) afhangen : als die der borsten door

het drukken der keurslyven , en het onbekwaam
maaken van den tepel ( %. CLXXVII. Coroll.
UI. b. ) begunftigd v/orden.

— In

' C&) P. G. Caveh-IER Traite des Ttmeurs £? ihs Ulceres , ou
i*m tacbe de joindre a zine Tbeoriefolide , la Prati^us la plus Jure ^
k mieux approuvée &c a Paris 1759. pag 204.

(i) H. D. Gawbii ïrjliivi. FathL Medic, §, 4<5o.
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'—
' In bet hersfen -ge(iel en "df Zenuwen.

§. CC II. De Beroerten , uit veelbloe-

digheid (§. CLXXV. i. a, b^c.^, taaiheid der

vogten (§. CLXXXVI. 6.) , koude en vogtige

dampkring (§. CXIV ^ CXX. ) , zoo wel in den
zomer door de uitzettende warmte , als door de za-

mentrekkende en vernaauwende koude in den
winter (§. XLVII. i. 3 ) , voortgebragc , door

fchaadelyke wyneii (§. CLIL 3. ) vermeerderd

,

en dagelyks in aantal menigvuldiger wordende ,

zyn tweeledig ; als bloedige otheete , en JJymige^^

of koude : té duidelyk door den Heer B o k r-

HAAVE (kj, en anderen gewettigd, dan dat

zulks nadere uitbreiding vereisfchen zoude.' -—
De flymige of koude behooren tot deeze afdee-

ling, de andere tot de Ziekten der ondèrfcheide-

ne jaargetyden.

De Hsmipïegi^ en lamheden van deeze

cJasfe^ uit dezelve oorzaaken gebooren , gaan niet

zelden met Wormen verzeld; of fchoon de be-

lemmerde ontlastingen van verfcheidene foort

,

niet uit het oog moeten verlooren worden : daar

het drinken van met loot - ftofFen bezwangerde

wynen (§. CLIL 3. ) , zoo wel als de uicwaas-

femingen der fchaadelyke dampen (§. CXXXIX.
!•) het hunne Kunnen toebrengen. — Onder

de
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de veele Epileptici in ons Vaderland zyn/er niet

weinige , by welken de Potentia animata (l)
de hoofdrol fpeelt. De meeste , die ik genas ,

loosden Worraen , en werden herfteld. Welke
oorzaak in de ftuipen der kinderen , zoo wel als

het zuur , en het uitkomen der tanden en kiezen

zamenloopt (m). Schoon het niet onwaarfchy-

iielyk is , dat de algemeene verzwakking , zoo

dikwyls opgenoemd , het zenuwgeftel aandoen-

lyker maakende , dan voorheen , deeze ziekten

ook daar door gewooner en raenigvuldiger wor-

den. — Het geen niet min oorzaak is , van

het zoo fterk toeneemen der zoogenaamde Ze-

nuW' ziekten ^"vjz^ï van de reden door den Heer
L. Bikker ( /O ' omftandig verklaard is. —
Dat onnodige aderlatingen , niet weinig tot ver-

meerdering deezer kwaaien toebrengen , zonder

genoegzaam gebruik te maaken van maag en in-

gewanden verfterkende middelen , zal niemand
ontkennen , die de behandeling van veele heden-

daagfche GeneesoefFenaars , met een onpartydig

oog

(O Cl. VAN Doeveren DiJJert. ds Fermihiis inteftin. hm. prts-

JertimTenia. [Wat verfchrikkelyke uitwerkingen de ^o^ewtza

animata en de Morhi chronici , vooral op het Zenuwgeflel heb-
ben , is door verfcheide aanmerkelyke gevallen bevestigd in

myne Hiftoria conftimtionis vermmofcs , &:c. onder anderen cap.
lil. fea. lil. a. Aegfot. I, lil, IV, V, VlU, IX, X. -^ Ea
litt. t Aegrot, IV. &c. ]

( m . H. ROERHAAVE /. C
(n) Verhandeling; over de natuur , oorzaak en geneezing der Ze-?

nuixjziekte van R. Wyth en L. Bikker^ pag. 35S feq.
^
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oog befchouwd heeft. — Intusfchen zyn heü
niet alle Zenuw - ziehen , die daar voor door-

gaan , en voor gehouden worden : ook niet de
klagten , van het op de Zenuwen te hebben^ thans

in den mond van veelen als bedorven, altoos in

de ftru&inir van deeze deelen gelegen ; maar

meer gefchikter , en met de waarheid overeen-

komende , in het ganfche , of byzondere veran-

derde werktLiigelyk zamenftel der ingewanden ,

enz. gegrond [ö]. Waar toe niet zelden de
Wormen (§. CXXI. coroll. V.) het hunne

toebrengen. — Waar uit dan die veeldaantige

ziekte , en daar mede verzeld gaande /ymptoma-

ia , van Vapeurs , benaauwde ópfpanningen der

ingewanden van den buik en borst, hartkloppin-

gen , flaauwten , en eene doorgaans verzeilende

droefgeestigheid , gebcoren worden.

§. C C 1 1 1. De Koortfen , welke tot deeze

Clasfe 5 als gevolgen der veelvuldige ongefteld-

heden (§. CLXXXÏII- CCIIL) behooren , zyn

JFebres quotidian^ (f) , in welke de derdendagfche

koorts 5 doorgaans met kwaad vooruitzicht , niet

ongewoon is over te gaan (^) ; ito&iirna , kn-

t^ S he&ica ; AUedagfche koortfen , Nacht-
koort-

f[ö]] Hijlor. conjlitution. Epidem* VermimJ, Sec, Mantïssa ,

pag. 228.]

C/^) F. HoFFMANN M.R.S. Tom.U. SeCl.I. cap.111. J.X*
XIV. pag. 33, 34.

C?) Ibidem, §. XVn,
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koortfen , fleepende en uitdroogende koortfen.

Deeze worden , naar maate van derzelver aart

of vermogen , van verfcheidene ontlastingen
,

van minder of overvloediger zweet
, potlutiones

m&urna , enz. gevolgd. Het eerfte door te

overvloedige wei , te veel teruggebleeven voed-

fel in het bloed , te moeilyke doorftraaling in de

chylmaakende ingewanden (§. CLXXXVI.), of i

te groore ontbinding van het zelve (§. CXC),
voortgebragt. Dit zweet is onderfcheiden naar

de deelen , waar in het zich vertoont ; als al-

leen aan het hoofd , den hals , het voorhoofd ,

en aangezicht ; of in de lenden en onder • lede-

maaten ; of wel over het ganfche lichaam. Het
na:htzweet der eerde koortfen is , voor zoo ver

het lichaam daardoor van te overvloedige wei ont-

last wordt, veekyds heilzaam (§. CLXXXV.),
vooral in Hypochondriacis , voor zoo verre hun-

ne fpanningen daar door verbroken worden ; en
zelfs niet af te keuren in Scorbtiticis , wanneer

het niet te fterk zy , en met roosachtigen uitflag

verzeld gaat , waar door die Ziekte doorgaans^

vermindert (f). Gelyk het in de Nephmici y

dikwyls eene gewenfchte afleiding maakt , om
eenen anders gewisfen dood te ontgaan. Dat der

overige is , buiten het zweeten aan de beenen

in

(r) J. P. NcNTEi Fuïidam. Md. Tom. 111. Tab. CV. v. 8.
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in Phthificis ^ zelden nuttig'; vermits het met
verteering van de noodige voedende fappen , en
uitputting der l^rachten , eindelyk den dood aan-

brengt : waarom liet criticè , vel fymptomaticè ,

of van een gemengden aart , of eindelyk colli-

quatwè , kan gezegd worden. De FoUutiones

mo&urn£ , fchoon zy eene geweldige verzwak-
king aanbrengen , kunnen mede in die opzichten

befchouwd worden : fomtyd3 met fpafmi van
het onderde kaakebeen verzeld gaande. Zaa-

ken 5 hoewel van de hoogde nuttigheid , nog-

thans van te groote uitgebreidheid , om in eene

Verhandeling als deeze , nader te overweegen.

Ze vereifchen de oplettenheid der Vaderlanderen :.

daar men van veele fymptomata , hier toe betrek-

kelyk , buiten Hippocrates, fpaarzaam mel-

ding vindt maaken. Men kan 'er in de onder-

aangehaalde Verhandelingen , zoo wel als van de

meer bekende , nader licht uit ontfangen Qsy

C^-) HippocR. Coac, Preenot. 27I. ciim Jphor, 41. SeS. TV.

J. W. WcDELii. Pathol. Med. Dogm. Sea. lil. cap. XH. p.669.

J. H. Brendel. lib. citat. De Morbe crafjo Hippocratis, ^. IV.
pag. 16S, 169. & Progr. XXXill. Jfcaridodea Hippocratis ,

paucis mterprcetans
, pr.g. 193. & Pavt. 111. & de Faletidine ex

Hymhondriis , loco ckato, §. ll-ViU. XIV. F. Hoffmann ,

lib.' citat. Sea. 111. cap. Xlil. De Febrihns Untis ^ heBicis , §.

I-IX. pag. 175, 176. R. Morton Pkbifiologia , Lib. I. capy
XI. & Lib. 11. cap. iV. pa^. m. 21 ; 43 -45«

Fan.
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Vctn het onderlinge Verband der doorgaande

Ziekten van de Nederlanden , enz.

%. CCIV". De Morhi endemici acutl ( §•

XLVI-XLVir. coROLL. 1,11, III, V.) hebben

het zelfde onderlinge verband ten gronde ( §.

CLXXXII- CXC.) ; de bykomende uitwerkende

oorzaaken, zoo wel van binnen (§»CLXXIX.)
als van buiten ( §. CXLI, CXLIL), by de zon^

derlinge eigenfchappen der onderfcheidene jaargé*

tyden ( §. XXXV. i ^ 4. XXXVII - XL. ) , vaa

kouder en vogtiger, drooger en heeter enz. maa-

ken die tot verlchillende Morbi Epidemici ; uit

de ruime medegedeelde berigten omtrent dit (luk
^

ten vollen kennelyk. — Want agtervolgens

deeze onderfcheiden gefteldheid van warmer of

vogtiger , beginnen de Epidemique Ziekten (§.
XLVII. ) vroeger of laater , en zyn van een kor-

ter of langer duur , of met hevige toevallen ver-

zeld. „Indien de hitte vróegtydig komt, ea

^, den ganfchen herfst voortduurt , zonder door

3, verfrisfende winden en regens gemaatigd te

,, worden , zoo wordt het faifoen zeer onge-

5, zond ," ('t geen de berigten van Maartens-

dyk , Leiden en Haarlem bevestigen , enz. ) ;

5, de ziekten komen vróegtydig te voorfchyn

,

5, en zyn zeer hardnekkig. Maar indien de zo-

5, mer fpaade kome , eenpaariglyk door alle de

„ berigten bevestigd, en de regens by geftaa*

XFm Deel Mm ,, dige
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3, dige winden dien verkoelen", ( agtervolgens

het naauwkeurige berigt vaji Middelburg y^ „ of

„ wel 5 dat de koude van den herfst vervroege;

„ dan zyn'er, volgens den Heer Pringle (?),
,,, weinig zieken , de toevallen zyn gunftig , en
„

' de geneezing is gemakkelyk. " Welke opga-

ve zyn Ed. aan de waarneemingen van den Heer

L. Stokke erkende verfchuldigt te zyn ( u ).

§. CCV. Volgens deeze overweeging is

de aart der doorgaande Landziekten mede niet

bezwaarlyk op te losfen ; en alleen in trappen ea

uitwerkingen van de voorgaande ( §. CLXXXV-
CXC.) fleepende Landziekten verfchillende ; als

welker oorzaaken zoo wel in de maag en darraea

enz. of de zoogenaamde eerde wegen , en in de

belette doorwaasfeming enz. als geene , hunne

eerfte zitplaats hebben. Weshalven zy dan ook

natuurlyk tot den rang der intermitteerende en

remitteetende koortfen , en IMorbi catarrhales ,

(volgens g.XLVlL CXXX- coroll. II, III.)*

behooren.

I. Het

^») Maladies des ArméeS
, p^^, In

''^

(w) Vermits de Verhandeling van dien Heer , van de jaar-'

lyks in den nizomer hier te lande (te Middelburg in Zeeland),
in zwan^ gaande Ziekte , bekend onder d^^n naam van GaU
ziekte , uiiveikogt , en niet gemakkelyk te bekomen is, dce-

le ik de Tafel der Waarneemingen (pag. 75. ) , waar op alle

deeze waarheden rusten , agter onder de Bylagen D d mede.

Het ware wel te weiifchtn , dat dit Werkje met eene Twee-
de Dxuk vereerd wierds. -r-»
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I. Het verband der eerften , is door den

Heere Do&or Stokke (t;) zoo voUeedig ver-

klaart, dat het overtollig zyn zoude , daar iets

by te doen. —- De Heer Pringle heeft het

beloop derzelven insgelyks nader ontvouwd (w) ,

ten aanzien van het meerdere of mindere vogtige

weder , zeggende : „ Het verdient hier zyne

5, opmerking , dat de regenachtige en natte jaar-

„ getyden veel van den anderen verfchillen. In

5, de moer- en iroekige en onder water fiaande

5, handen (Fays marecageux'^ ^ veroorzaaken

3, de aanhoudende en bovenmaatige hitte , uit

„ aanmerking van de menigvuldige opgehevene

j, uitwaasfemingen , de grootfte vogtigheid in den

„ dampkring ; daar in tegendeel de aanhoudende

5, regens
,
geduurende de hitte , de lucht verkoe-

99 len (§. XL. not.ty.)/ het onmaatige der dam-

5, pen bedwingen , het ftilftaande water verdun-

3, nen en vernieuwen ; en alles , dat verdorven

5, en verrot was , nederplofFen. Maar , indien

3, zwaare regens in den voorzomer door hevige

55 en aanhoudende hitte gevolgd worden , over-

5, ftroomen deeze regens de Landeryen , ver-

35 fchafFen meerder vogten ter uitwaasfemingen ,

5> maaken het jaar- faifoen ongezonder , en de

j, ziekten hardnekkiger": ( het geen met de be-

rigten van Zutphen , Cuknhorg , Buuren , de

Be-

C'y) In de zoo even aangehaalde Vcriiandeling: ? p. p»2r,.

ivj) Maladks des Armées , pag. 8 & fuiv.

M m 2



54^ ^^« de Zïehten , foclken uit de NaHmrl^ke

Betuwe , het Land van Arhl , den Alblasfer-

waard , enz. overeenftemt ), „ Men kan bo-

5, ven dien aanmerken , dat de ziekten nooit

,, beginnnen , voor dat de hitte eenigen tyd

^5 hebbe aangehouden , waar door de uitdamping

5, en verrotting des waters tyd konde hebben

,

5 5 derraaate te ontaarten. " (Mede met de waar-

neemingen van Middelburg , §. L. 3. van Lei-

den en Haarlem , §. LXXIIL 1,3. enz. over-

eenkomende ). 5p Men kan derhalven de Epi-

5, demique ziekten van het einde van ^uly , of

5, van het begin van Augustus , geduurende de

5, hondsdagen , rekenen te beginnen : haar ken-

5, nelyk verminderen of afneemen gefchiedt by

3, het eerfte afvallen der bladeren , en haar ein-

5, de , wanneer het begint te vriezen. Het

5, overige van het jaar is gezond , ten minften

5, niet zoo gefchikt om ziekten voort te brengen

^, (§• XLV, XLVI.). — Men moet nog aan-

5, merken 5 dat , of fchoon de grootfte hitte in

3, de maand van September voorby zy, de door-

,, gaande ziekten nogthans niet ophouden , we-

5, gens het onderfcheid van de warmte tusfchen

3, den dag en den nacht ( §. XLVL). De
5, dag is doorgaans heet , maar de nachten zyn

,, koud , en de nevels zyn menigvuldig. Dee-

„ ze fchielyke veranderingen belemmeren de on-

5, zigtbaare uitwnasfeming ; waar door de deeleii

5, van het bloed , welke het meest aan bederf

5, onderworpen zyn , te rug gehouden , en ge-

,, nood*
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noodzaakt worden naar de ingewanden te wy-

ken , alwaar zy de gedaante van eene fcherpe

enbedorvegalaanneeraen (§. CLXXXVl. 2.)

Men dient zich ook te herinneren , dat de zo-

mers op het vaste Land beftendiger , en het

weder ftandvastiger zy ; gelyk in Engeland

op dezelfde breedte ; en dat de hitte in de

Nederlanden heviger en verftikkender zy , daa

men gewoonlyk in bergachtige landen gewaar

wordt.

2. „ De ziekte van den zomer, en de groote

,, algemeene ziekte (van de Landen van den

5, Helius enz, ) , is een koorts van eenen tus-

s, fenpozenden aart , welke doorgaans aan eene

5, anderendagfche , maar van een kwaad foort

,

5, gelyk is. In vogtigere landftreeken
,
" ( ver-

ftaat 'er hier de onder water ftaande , of ge-

inondeerd geweest zynde §. CL enz. onder) >

55 en geduurende het ongezondfte der jaar- fai-

„ foenen , zyn het dubbelde anderendagfche ,

„ wederkeerende (remittentes

)

, aanhoudende

„ Rotkoortfen (continue piitriddd) , en zelfs

„ heete koortfen ( Fehres ardentes) {x).

3. „Alle deeze ziekten, fchoon onderfcheiden

55 ten aanzien van de eigene gefteldheid en an-

5, dere

(r) Men zie de Verhandelingen van L.Stokke, J. Kloek-
i-oFF, J. DE Man, [cnjnyne Verliandeling ,] h^rhaaUe maa-
ka aaiigeM^cezen.

'
-" ." r

'M m 3
^
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6

„ dere omltandighedén , zyn nogdians van den-

5, zelfden aart , en komen van dezelfde oorzaak

„ voort. Ik wil 'er geen ander bewys toe by-

„ brengen , dan de Febrcs continus ( aanhou-

3, dende Koortfen ) , en de Jbebres ardentes ,

5, ( heete Koortfen ) van dit jaarfaifoen , welke

5, gemeenlyk in gewoone tusfenpoozende koort-

je ien eindigen. " — Het geen hier van de

Provincie Zeeland gemeld wordt, is teffens

van alle die landen te verftaan , alwaar de zoute

Hikken ( §. CXXIV.) werken.

^ ;§. CCVL Ten aanzien van het verfchil

der onderfcheidene Landen , gaat die zelve Schry-

ver op zync gemaakte ondervinding dus voort :

^ Naar raaate van de koelheid van het faifoen

,

5, en het hoogere en droogere der landen , fchy-

3, nen de ziekten min gevaarlyk , zyn meer we-

5, derkeerende (renuitenies)^ en tusfenpozen*

5, de (intermimntesjy m wyken meer af van

5, den aart der dubbele anderendagfche , aanhou-

5, dende rot- en heete koortfen. Wanneer de-

^, zelve in haaren ergften ftaat zyn , zoo wyzen

„ 'er de uitwerkfels klaarblyklyk de oorzaak van

5, uit : zynde deeze koortfen van dorst en bui-

3, tengewoone hitte verzeld ; de tong is zeer

,, heilagen , de fmaak is bitter ; men heeft trek

55 naar zuur , en heeft een afkeer van alle dier-

„ lyk voedfel ; men geeft over ,
gevoeld eene

„ groote benaauwdheid aan het hart , alles van

.. blaau-
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„ blaauwe vlekken en andere gelyken verzeld

5, zynde", en volkomen overeenkomende met

het geen daar van in het mindere gevoeld , en in

het meerdere (§. CXXX. coroll. Il) beves-

tigd is. „ Deeze toevallen geeven duidelyk te

3, kennen , dat 'er , zoo niet een bederf van al-

^, Ie de vogten , ten minden eene groote ont-

:,, aarting der galle
,

plaats hebbe : en gelyk de

„ ziekte met deeze verfchynfelen tusfenpoozen-

5, de en wederkeerende worden , zoude men ge-

5, noopt worden te gelooven , dat de goedaar-

3, tigfte tusfenpoozende koortfen van dit faifoen,

„ aan eenen minderen trap van dezelfde werken-

5, de oorzaak moeten toegefchreeven worden.
'^

Het geen, naar myn oogmerk, en, zoo ik agte,

^at der Maatfchappye , te bewyzen was. En
overvloedig uit de medegedeelde berigten , ge-

bleeken is.

§. CCVIL De Cholor^ erkennen denzelf-

den toereikenden grond , en komen uit dezelfde

Baarmoeder voort (§. XLVIL 3.) ; want „ of

•5, fchoon men zelden den naam van eene door-

^, gaande ziekte geeve, zegt de Heer Pringle,

5, aan het Boort QLhoïera morbus'} ^ en aan dea

•3, Roodenloop , zoo zyn het nogchans gewoone

5, ziekten in vogtige landen. Zy vertonen zich

,, in het zelfde faifoen als de koortfen , en fchy-

55 nen niet , dan eene byzondere bepaaling van

35 bedorvene vogten te zyn " (Was het leer

Mm 4 fttili



552 ^^^fi ^k Ziehen , welken tih ds Naiuurlyh ^

ftuk van de Fermentatie in de Geneeskunde ge^

bleeven , van welke de Fermentat'w ammalis ^

zoo wel van de ouden , als de Fermentatio ve*

geiahilis enz. van de hedendaagfchen erkend ea
verklaard is , zouden veele ziekten gemakkely-

icer gekend , en duidelyker begreepen worden.

)

,, Indien de eerfte wegen hen den doorgang toe-

,5 laaten , ontflaat 'er een boort of rooden loop ;

5, maar indien dezelve in het bloed blyven , ver-

,, oor^aaken zy eene tusfenpoozende wederkee-

3^, rende , of aanhoudende koorts" (j/). Ea
dit fchynt de rede van de omkeering en verwis-

feling de^zer ziekten te JSymegen (;s) enz. te

zyn,

§. CCVIII. „ De Koortfen en de Buik-

3, loop zyn dikwyls van Wormen verzeld, wel-

5, ke men niet moet aanmerken , als de oorzaak

5, deezer ziekten ; maar alleenlyk als een ken-

55 merk van de kwaade gelleldheid der ingewan-

„ den 5 veroorzaakt door het bederf der voed»;

5^5 fels en de zwakheid der vezelen, alles veroor-

„ zaakt door de warmte , de vogtigheid en het

3, bederf Qputrefa&wn} van de lucht'' ( ^ ) :

( overeenkomende met de berigten van Middel-^

burg^ van Zut^hcn^ Friesland, Gkoningen
^nz^

(v) Jbidmi^ pag. 12.

(s) J. peMan Verhandeling enz, pag-. 59»
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enz. De aart der voedfels , en het onderlinge

verband daarvan, boven opgegeeven. }

„ Dusdanig", zegt die Schryver, op dat ikzyn
Eds. woorden , welke ik , als den best my beken-

den legger, ten grond legge, waar in de meest bo-

ven verhandelde waarheden zamenloopen en in-

ftemmen, overgenomen heb, nogmaals gebruike;

,, zyn de Morbi endmici aciiti van de laage vog-

,, tige gedeelten der Nederlanden.'' En deeze
ziekten aan de Morhi chronici verbindende , zegt

zyn Ed. : „ De voornaame fJeepende Ziekte is

y een foort van eene Scorbut ^ eigen aan eene

5, vogtige bedorven lucht. " Volkomen aan al

het betoogde beantwoordende , welke nogthans

van die der gebreken , uit verflapping der veze-
len, door warme verflappende dranken en meel-
achtige fpyzen , en gebrek aan beweeging , moe^.

ten onderfcheiden worden,

§. CCIX. 5, Ten aanzien van de onder-

3, werpen , zyn het alleen de gegoedfte Ingeze-

3, tenen , of zulken , die beter dan het gemeen
3, kunnen leeven , welke voor de ziekten der

„ laage vogtige landen bevryd^lyven. Want
5, deeze luchtftreeken vereisfcMb drooge huizen

5, of verhevene vertrekken , maatige beweeging

,

5, zonder in de zon , of in de avond- uitwaasfe-

„ mingen te arbeiden , eene genoegzaame veel-

5, held goeden wyns (§. LXXVIL), en ge-'

^f zond voedfel. — Zonder deeze hulpmid-

M m 5 „ de-



5 Si- ^^^ ^^ Ziekten , welken uit de Natuurlyki

j, delen , zyn niet alleen de Vreemdelingen
,

„ maar de natuurlyke Ingezetenen zelve , naa

5, grooce hicte zeer onderhevig aan ziekten , van

„ welke de kloekfte geftellen niet meer als de

anderen uitgezonderd zyn" enz. (^).99

§. C C X. De waarneemingen van de Gar-
naaien , Haring en Kruisbezien ( §. CLXCIV.
2,3,4.) hier by voegende , kannen ons her-

inneren 5 hoe die fpyzen in heete zomers enz.

fchaaden konnen. Men zie de Tafel der waar-

neemingen van de groote hitte te dier tyd te

uimfleldam Qc) 9 en het getal der zieken aldaar

aangehaald ; waar uit ik alleen de aanmerking op

de Garnaalen zelve overneeme ; van welke men
fchreef: „ Men heeft aangemerkt , dat de gar-

•5, naaien , het zy door de hitte en droogte van

5, deezen zomer , of uit eene andere oorzaak ,

5, witter of bleeker van couleur en zoo fris niet

,

^, ofweeker en llapper van zelfftandigheid zyn ge-

5, weest 5 dan in andere jaaren. "— De meeste

toevallen , welke ik in 1773. op den HaWng heb

2;ien volgen , waren insgelyks in het heetfte van

den zomer , winneer de hitte een geruimen tyd

geduurd , en dcfcr eene warme vogtige lucht ver-

van-

(c) Uitgezogte Verhandelingen , IV. Deel , pc^» 474« OÏ Co

Tafei daar vau ia de B'^lagQn letu T.
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vangen werd (^). — De afgaande koortfen,

welke men in Mey 1769 te Amfterdam vernam,

en in eenigea irriguliery in anderen dubbele af-

gaande koortfen waren , meerendeels hardnekki-

ger en traager om te geneezen, gingen verzeld

xnQt y/hoofdigheid ^ braakingen ^ en de hevigfte

i^olyk^pynen ; waar toe mogelyk het drooge fai-

foen , de fcherpe Noorde winden , als ook hét

onmatig eeten van onrype Kmisbezien^ die in die

jaar vroeger dan gewoonlyk , en overvloediger

geweest zyn enz. kunnen toegebragt hebben (e).

Mogelyk kan de bovengemelde luchtsgefteldheid

aanleiding gegeeven hebben , waarom de blaau-

we Prumen en Kroosjes fomtyds door openbaar

gezag verboden werden. Naardien zy de ge-

neigdheid der ingewanden 5 om zich van de fcher-

pe galachtige ftoffen te ontdoen , hebben kunnen
bevorderen , waar door de afgangen en loop ver-

meerderd en aangezet zyn. Terwyl de rype

vrugten , in zich zelven aangemerkt , in deeze

ziekte onfchuldig zyn : gelykerwys dit de Heer
Hannes (f) duidelyk beweezen heeft : en ik

in myne berigten vinde aangeteekend : dat det

< Rood^

((i) [De Oester- Colyken, die met braakeu en afgaan in 't

jaar 1775. iu 'sHage , enz. in Ó£lobcr, veelen pynelyk kwel-
den , werden onder eene warme vogtige luchtsgefteldheid

vernomen. De Oesters zagen 'er geel en w^ankleurig uit j

bet nat in de fchnlpen was ook ontaart en fchuimende. J
(e) Dezelve, TpzQ. 102.

'

(ƒ) Van de'onrchadelykheid dev vnigten in den loop.



S5(^
^'^•2" ^^ Zkhen , voelhn uli de Natuurlyke

Roode Loop te Camfen niet ophieïdt , voor dat
men by toeval ontdekte , dat vrugten alleen den-

zelven fluiten en geneezen konden.

§. CC XI. Eindelyk de eigenfchappen der

gemeene Catarrhi (§. XLVII. i.), van eenen
joosachtigen aart zynde ; der Catarrhi maltgni >

uit opvdiing der vaten ontftaande ( §. XCIV.3

,

met het onderlinge verband van de te rug wer-

king der belemmerde uitwaasfemende ftofFe ( §.

CLXXXIV. ) , en de gevolgen , welke dit over-

wigt op de ingewanden hebbe (§. CLXXXVIL);
benevens de veranderingen , welke deeze ge-

fchiktheden ondergaan ( §. XL. ) , overweegen-

de , zullen de gegrondheid der Corollaria II'

ill. IV. §. CXXX. natuurlyk blyken ; en ook
deeze ziekten , zoo wel als de voorgaande , be-

vonden worden , haaren voornaamen grond in

het beftuur der eerfte wegen te hebben. Waar
op alle de waarheden van den opmerkzaamen
HuxHAM , zoo in het opmaaken , als het be-

handelen dier ziekten , uitkomen ; *t geen door

de molimina critica , of de pogingen der natuu-

re , in het oplosfen derzelven , nader bevestigd

wordt. Weshalven men met zonder reden uit

eene voornaame Stad blyft klaagen , dat men in

zekere plaatfen , in weerwil van de duidelyke

proeven en herhaalde goede uitkomften , nog al

aan het oude vooroordeel hangen blyft , om in

deeze foort van ziekte ^ waar onder natuurlyker

wyze
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wyze de Febres pupirat£ behooren , en in wel-

ke meer eene ontbinding of ontaarting van het

bloed , dan eene waare ontfteeking
,

plaats heb-

ben kan, de geneezing door aderlaaten beproeft

^

dewelke door zagte Emetica , laxantia en anti*

jepika behoorde volvoert te worden.

g. CCXII. Uit overweeging van alle deeze

waarheden , kan men den uitflag , bekend onder

den naam van Eryjipelas urtkatum ( §. LVII.

4,) , en alle die foorten , welke tot de Clasfen

der Eehres eryftpelac^ behooren , hier niet van

uitfluiten ; naardien alle de verfchynfels , eene

fcherpe galachtige ftofFe , in de eerde wegen huis-

vestende , allerduidelykst bewyzen. Onder de

veele gevallen , welke de Heer de Man van

de eerfle gezien en behandeld heeft, was 'er

een , het geen zyn Ed. der aanteekening niec

onwaardig geoordeeld heeft , en tot dit verband

juist dienende is; te weeten : dat zeker gemeen
Man , dagelyks , altyd op het zelfde uur , te

gelyk met de hevigfte maag - pynen , galachtige

braakingen en buikloop, deezen uitflag over zyn

geheele lichaam kreeg ; en daar van telkens ,

gelyk ook van de maag - pynen , en overige toe-

vallen , naa verloop van drie of vier uuren , ten

eenemaal bevryd bleef. — Na eenige midde-

len te vergeefs beproefd te hebben , werd hem
een braakpoeder van de ipecacuanha toegediend

;

waar door hy eene menigte van Gal uitwierp

,

zon-



55$ ^'^?^ ^^ Ziekten , welken uit de Naiiiurlyke

zonder dat nogthans de vuurigheid naliet op har-

ren gezetten tyd weder te keeren : eene perio-

dique wederkeering deed zyn Ed. befluiten, om
des anderendags na geëindigde paroxytimi , tot

den Koortsbast, met Rhabarber vereenigd, over

te gaan ; waar door eene ruime en galachtige

doorloop verwekt wordende , de volgende paro-

scyjmus vry maatig was , en daags daar aan den
Lyder tot volkomene gezondheid wederkeerde.

Waar op zyn Ed. dus voortgaat : „ Sedert dien

3, tyd heb ik zeer twyfFelachtig geftaan, waar ik

,, de oorzaak van die huidsziekte plaatfen zal

;

3, of in het bloed , en alzoo ideopatkè ; of in

5, de eerfte wegen , en alzoo fympaticè ; dee-

5, ze vuurigheid voortbrengende. " — Welke
twyfFeling uit de vorige waarheden opgelost , en

door de geneezing van deezèn geëerden Schry-

ver bevestigd wordt. " „ Dit is zeker , zegt

3, zyn Ed. , dat ik de geneezing het best heb

5, zien bevorderd worden door evacuantia fur--

„ ftm S deorfum/' —
§. CC XI II- Dat zich fomtyds Aphth^ ^

(de Sprouw), by deeze foorten van ziekten

laaten zien , is niet onmogelyk. Dezelve zyn

niet ongemeen by de Rotkoortfen te Franehr

:

van gelyken had de Heer Kloekhof te Ciikn-'

lurg dikwyls vernomen, dat die met de fprouw

fcheidden ; en te V Bojch waren die ( §. LVL
4.) by de Rotkoortfen met den hik doodelyk

ge-
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geweest. Te Nytneegen waren die , zoo veel

men wist , nimmer by die Rotkoorcfen waarge-

nomen. Waar omtrent men vraagt : „ Zoude

5, dit ook aan de hooge ligging onzer ftad toe te

5, kennen zyn ; Maar waar blyfc men dan met
Matirik in de laage NepekbeItüWe; en met
Drumel in het benedenfte van het Land van

tusfchen Maas en Waal, alwaar men mede
in die ziekte geene fprouw ontdekt hebbe ?

„ Zoude men dan", ( vraagt men eindelyk
,

)

5, zulks niet liever aan de Veen -gronden van

„ Friesland en der Majorie kunnen toefchry-

5, ven " ? Waar omtrent men zoude kunnen
antwoorden :

1. Dat de fprouw een gewoon fymptoma is

der Morhi mucoft (g*) , uit opvulling der vaten

ontftaande. En dus niet ongewoon zy in Ca-
tarrhalibus.

2. Dat zy , volgens Hippocrates , zelve

met een warme vogtige luchtsgefteldheid gepaard

ging', hoedanig die was, welke hy , Lib. Ill^

Se6t. III. befchreef : Exiftente igitur anno au-

flmo\ humido & kni , fiyeme quidem falubriter

agebant , prater tabidos (h ). — Et multi

tx faucibus laborabant , Jebres ardentes una ciim

(g) RoEDERGii & Wagler , /. c. pag, i^3. de. ^

(&) Foës, Sca. Vil. pag. m. 167.



g6o Fan de Ziekten , v:elken uit de Katuurlyle

fhreniüde , ferpentia oris ukera pudendorum tu^

larcula enz. (i^ , in welke lachtsgefteldheid

zy door Ketelaar zod gemeenzaam in Zee-
land gehouden werden , dat hy dezelve , in

eene warme en vogtige lucht , als een Morbus
endmkis (k) hield.

3. Dat HüXHAM die insgelyks in de Fehrcs

mwzdd gezien en veroordeeld heeft (/} ; en in

de Fehres piitrids malignce petechiales , omtrent

den II. en 14. dag , met 't verdryven van de
PeterMen , groote menigte witte mtliaria , enz.

heeft waargenomen (m).

4. Dat de Baron van Swieten de Aph^
iJi^ grootelyks met de müiaria achte over een
te komen (^).

5. Dat zy, volgens Boerhaave (ö), in

veele Morhi aciiti , uit ontfteeken ingewanden

ontftaan. En veele ziekten van dit foort tot de

Catarrhi mah'gni , van eenen fcherpen en roos-

achtigen aart zynde ( §. XCIV. ) , boven dien

door de fcherpte der ontaarde en bedorvene gal-

Itoffen

(O ^bidim
,

pac;. 171.

(^) De JphtUs noftrat. pag. 32.

<;/) Dijfert. ds Fshr, iitrvoj. Oper. Phyf. Medic. Toni. T. v^g.

265, 175.

(in) Ibidem , Tom. IL pag. 98. cap. VÜ. d: Fiitrid, mal. Ft-

t:chial. Fehr.
.

(w) Coimnsnu Tom. 111. pag. 20c.
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fioffen en anderen , zeer worden aangedaan , en

de gefchiktheid tot dezelve , dus natuurlyk me-
debrengen.

6. Dat zy volgens de bevinding van allen,

doorgaans gevolgen zyn van eene kwaalyk - ge-

flaagde Cnjis , 't zy die door een kwaad beftuur

belemmerd, of door onvermogen van de natuur

te laat bewerkt zy, of niet genoegzaam volvoerd

wordt. —- Zoude men hier op niet mogen
aanmerken , dat , vermits de ziekten te Cukn-
horg 5 die dikwyls op watervloeden volgen , wel

gedeeltelyk aan de vógtigheid der woningen en

flaapfteden ; — inzonderheid aan gebrek van

brandftofFen en aan goed voedfel , toetefchryven

zyn ; en ten grootften deele by de behoeftigfte

van de kleine gemeente zich bepaalen ; het laat-

fte geval dikwyls plaats hebben konde. — Van
gelyken in de Vebres Catarrhaks hiUofs te'sHer-

fogenbofch\ en uit den aart der ziekte, en dat

de zieken in het geheel geene ontlastende mid-/ /

delen konden verdraagen , waar door de zondi-

gende ftoffe konde uitgedreeven worden , niet

onmogelyk waren. — Dzzx zy te Nymegen ^

teMaurik, en te Dïumcl 9 door de fpoedige

ontlasting der zieke ftof, de opwakkering der

Perfpiratie , door de rad. Serpentaria ; en het

geeven van den koortsbast, van den eerften aan-

beginne der ziekte , onmiddelyk na het braak-

middel , door het voorkomen der CWf; enhet
XniL Deel Nn ^" ""

' m
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in ftaat (lellen der natuur tot dien ftryd , onder
maatig ontlasten, minder gelegenheid konden heb-
ben , om den 1 1. of 14. dag te verfchynen.

§. CC XIV. Het onderlinge verlDarid der

ontfteekene en zinkingachtige ziekeen , die van
den winter , in eenen ruimen zin genomen , uit^

maakende , hebben mede haaren grond in de by-

zondere gefteldheid van den Dampkring , met
opzicht tot de Jaargetyden .( §. XLV.) ; den
zonderlingen ftand des Barometers ( §. XXXVII.
I. ) , en daar mede verzeld gaande luchtsgefteld-

heid 5 ten aanzien van de winden, in de Neder-

landen waaijende (§. XXXV. ^^ a\b. 1,2,3.
COROLL. I. %. XXXVIII. 2. XLIIL COROLL. I.).

Zoo dat, gelyk de voorgaande ziekten (§. CIV,)
van eenen heetèn en droogen zomer afhingen-

,

en naar maate van deeze luchtgefteldheid menig-

vuldig waren ; in tegendeel by verfrisfchende en

verkoelende winden , naauwlyks vernomen wer-

den : deezè wederom meerendeels van hooge en

droogQ , : en daar tegenovergeftelde laage en vog-

tige winden afhangen. — Derzelver aart en

loop is boycn ( §. XL. i. b, 2. XLII. 4, 5,

XLVI. XLVlL I. ) , zoo wel als de verwisfeling

derzelven , op andere tyden des jaars , uic Hip-

3P0CRATES ( §. XXIX. not. a. XLVI. nót. a. )%

en de medegedeelde berigten (§. L. i. enz.)-,

genoegzaam aangeweezen. Waar toe de liggin-

ge van fomn3iige Steden , Plaatfea en Landen,
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( §. XXX. not. e. XXXV..coroll. IL not. /.

LXXXIX. coROLL. III.)? ^^^ een meerder ver-

mogen van zekere byzondere winden (§. C^ i^..

2. COROLL. 1 5 II.) blootgefteld 5 by de fchiely^

ke vervvisfeling van dit veelveranderende Climaat

r§. XLIVJ) 5 en de byzondere levenswyze van

fommigen (§ CXXXII, CXXXIII. CLXXV.4.)
in het zelve , het hunne toebrengen*.-^ •

Gelyk de waarneemingen van 'sHage^ van Am-
flerdam y van Viisfmgen , en van Overflacquée ^

by de medegedeelde berigten , met eikanderen

vergeleeken ^ dit overvloedig bewyzen.

§. CCXV. Uit welke overweeging zy^ na

eene voorafgaande aanhoudende Luchtsgefteld-

heid, zoo wel de gedaante van Morbi epidemm\
als die van den zomer en van het najaar saannee-

men. Met dit onderfcheid , dat de zuivere ont-

ileekeiie ziekten , meest gevolgen van vooraf-

gaande koude en fchraale winden zyn ; de Ca-
tarrhak in tegendeel op aanhoudende koude en
vogtige luchtsgefteldheden zich vertoonen. De
welke ) naar de byzondere deelen , die zy aan-

doen, in Apoplexie j Angina 9 .Pleuritides.^.Fe-

fipneumoni^ , Rheumatismi univerfdles vel, par-
iiculares , en Febres catarrhaks beftaan ; even
duidelyk uit de voorige bewyzen (§. CCXIV.)
af te leiden. — Huxham zag niet weinig
Apopk&ici en Hddmipk&ki fterven, wanneer in

Maart 1747. de Oosten wind telkens naar het*

Nn 2 "Noor-
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Noorden ging (p). Hy haalt 'er RamazzIinï
op aan , die (in Conflit. Eptd. 1691. Seft. 3.J
de Beroerten onder de ziekten plaatste , welke

door cene zeer koude en drooge lucht worden
voortgebragt. Hy bevestigt dit met de bevin-

ding van CoLE ; en werd het zelve in Maart

1748. gewaar , in welke veelen met Beroerten

en Lamheden getroffen werden ; en zegt ( ^

)

aldaar , dat Hippocrates de Parapkgia epide--

mkè heeft zien regeeren , 't gee;^ Col e insge^

lyks heeft aangeteekend. Overeenkomende met
de waarneemingen van VUsfmgen (r) van 1748
enz. — Dat der overigen is even duidelyk

uit de ruime aangeweezene waarneemingen af te

neemen. —
§. CC XVI. En zoowel als in de voor-

gaande ( §. CCIV, ) de Apparatus primarum

( §. XLVIL ) de grond was van de uitwerking

van den byzonderen dampkring ( §. CCV. ) op

de lichaamen der nienfchen , zoo is 'er van ge-

lyken eene niet min gefchikte geneigdheid in de-

zelven 5 tot voortbrenging van deeze Ziekten ;

want behalven de verminderde uitwaasfeming der

lichaamen in den winter ( §. XLVL), zoo heeft

Hip-

(p) Tom.I. pag. 349,

(3) Ibidm , pag. 36a.

• (;r) VerbmdiUngsn van hei Zceuvtjjcb Cencotfchap te Flisfnigen ,

pag. -6a^
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HiPPOCRATES (j-) al aangeteekent : hyeme pi^

tuita in homine augetur; dat de llym in den win-

ter vermeerdert : at vere adhuc quidem viget ,

fed fanguis increfcit ; maar dat in de lente de

flym nog wel vermogende is , doch dat het bloed

toeneemt. Weshalven de longen meerder vat-

baarheid voor deeze ziekten , dan in den zomer

hebben ; en 'er van gelyken meer flyra. in de
ctyptdd ghndulofa inteftinorum wordt afgefchei*-

den , dan in den zomer , en de wederftand in dè

huid minder is. — Waar uit men verder door ver-

gelyking van den aart der ziekten (§.CLXXXIII-
CLXXXV.) , by de voorige oorzaakeli ( §.

CCXIV.), nader ligt ontfangen kan.

§. CCXVIL Dit wel in acht genomen
Eynde , zal men befeffen , waarom de verkouwd-

heden de eerfte en gemeende ziekten van dit

foort uitmaaken ; die , wanneer zy ligt zyn , zel-

*4en nadeel aanbrengen , maar veeltyds heilzaam

zyn 5 als door welke de belemmerde uitwaasfe-

ming herfteld wordt ; maar wanneer die zich in

het vlies van de luchtpyp uitbreiden en verwaar-

loosd worden , van veel te gróoten gevolg zynt

( §. CXCV. 5.) , om in de geboorte niet tegen

gegaan te worden. Wanneer die aanmerkelyk
zyn, gaan zy doorgaans met koorts verzeld ; en
het ganfche lichaam aandoende , brengen zy de

• zoo-

CO -^^ Nmirck Hmiiiis, Foës. Sed. lli. pag.' m, 6^

Nq,3
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zoogenaamde Fehres catarrhaks , des avonds

zich gewoonelyk verheffende ( §. XXXIV, i

,

not.b.^j voort Qt); de longen tefFens, in fly-

mige geftellen , vooral in het voorjaar aandoen-

de , verkrygen ze de gedaante van PeripneumO'

ni^ notha: (§. XL. i. b.) (f^) ; doch de uit-^

waasfemende ftoffe tefFens op de darmbuis val-

lende 5 dien van Febres mucofs benigna (v) :

en in kwynende geftellen , met fleepende koort-

fen fukkelende , dien van Febres nerven (w)i
gaande zoo wel in dit faifoen , als dat van den

zomer, benevens de Jp'^^r^j- caiarrhaks ^ naar

de verfchillende veranderende luchtsgefleldheid ,

en den aart der ontaarte ziekte- flofFe , in Febres

maUgn<e over. — De Febres catarrhales zyn
inhet eerile geval, van eenen kouden , traagen

en flymigen . aart , en van eene moeijelyke ge-

tieezinge : in het laatfte van een rottig foort ,

en veeltyds doodelyk. — Veelal hebben zy

haar eerfle beftaan in eene flymige gefieldheid

,

en

(O F. HoFFMANN M. R. S. Tom. lï. Sea. I. cap.VU
pag. 44. cum G. P. Nenter Fimdam. Mcdicin. Tom. lil. Tab,
CXXXVII. cap. IX. pag. 5^5- &c.

(t) H. BoERHAAvÉ Aphor. de cogn. Ö* cur. morb, §. 667. CUIU

VAN SwiETEN Comment. Tom. 1), pag. 799.

(-ü) RoEDERER & Wagler./. c Sc6l. llv §. IV. pag. 51.

(lü) I^. A. Vogel Academ. Prcsleü,
J. 5Ö- P^g- 40. alwaar

de voornaamfte Schryvers voorkomen , welke over deezo

Ziekte' gcfchrecven hebben. Terwyl de Nederlandfche Lee-

zer de VertJ^aling van üüxh^M over ds Koortjm , hier 0^ ns^-s

2ien kan.
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en in de ontaarting van de wé, van het bloed :

waarom de crifes zoo moei}elyk zyn ,, en veeltyds

op de, klieren enz. vallen; van hoedaani^en aart

pok dq jy^/is; en zich in allen , door de ge-

woone wegen , niec laacen ontl^isten. Kwaad-
aartig wordende, verfchillen haare uitwerkingen,

naar maate het llymige , het roosachtige of gal-

achtige 5 volgens de verfchillende l^fcht^gefteld-

hèid ia dit faifoen , uit hoofde van den evenge-

noemden oorfprong , en de algemeene ontbin-

dinge dier vogten , en door middel van deeze van

h^t bloed , de overhand hebbe; en gaan naar ge-

lang derzelven, mede met Sprouw (§..CCXIIL),

Mhiarja^oiPetechien verzeld. - - - Vanhier
dan wederom den oorfprong der Fehres catar-

rhales biliofs C^) 9 ^^iucofa maUgnce (x^) ^

petechizantés (y } enz. Waarom de Péhes ca*

tarrhales .yV^Xi fommigen tot de Fehres quoti-

dhm'de continue , of Synochi ftmpUces , gebragc

worden (;s) , van de ouden reeds zoodanig ge-

noemd.

§. CCXVIIL

(3c) Ibidem^ mg. 38. rHiftor, Confiit^. Epidem. Se6t, II. J»
XXXVI. pag. 71.]

(X*) ROEDERER & WAGLER /. C. pag. 67.

(y) F. HoFFMANN /. c. cap. X, pag. 75. cum G. P. Ken-
ter /. c. cap. XIX. Tab, CXLVU. pag. Ó07.

(2) G. P. Nenter ibidem Uci , vergeleeken met C.Celsus,
Lib. UU cap. Ui, pa{j. m. 116.
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§. CCXVIIL De veelvuldige gedaante

deezer ziekeen , zoo wegens haare verwandfchap

met het ontfteekene , het roosachtige , het te

rug blyven der uitwaasfemende ftofFe , de ver-

meerderde afgefcheiden flym en gal , de ontaar-

ting der zelve , veeltyds met. wormen verzeld

,

de overgang tot eindelyke ontbinding, enz. ver*

eifchten , tot een klaarder en duidelyker begrip^

eii voorkomen veeier belemmeringen in de ge-

neezing , eene onderfcheidener bepaaling. —
Dan , dit de aart deezer Verhandeling niet wy-
der gedoogende , kan men met de grootfte vrugt

het voortrefFelyk Traólaatje van
J. Selle (zJ ,

hier op naazien ; en de eenvouwdige van de
zamengeftelde , allerduidelykst leeren onder*

fcheiden.

C2) Rudimen!;:i Pymologics msthodiccs , Berolini & Hagse Co--

mit. 1773.

V#
DERDE
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%^^^^^hé%^h^héh^^^
^%#%e^%f""^#%#%#%^%#%^%#%#^'

DERDE L I a
HOE MEN ZICH VOOR DE2ELVE

MOÉT BEHOEDEN?

% CC XIX.

Men behoedt zich in 't gemeen voorziekten;

door de oorzaaken te vermyden , die de-

zelve voortbrengen ; of , door die uitwerkingen

te veranderen , welke onder eene mogelyke ver-

beetering vallen kunnen ; en de lichaamen voor

derzelver invloed min vatbaar te maaken. —
Van groote nuttigheid is hierom de kennis der

voorfchikkende oorzaaken (§. XXVIIL), naar-

dien men door een gefchikt beftuur derzelven , iti

ïlaat gefield wordt , om de Öaarflellende of uit-

werkende oorzaaken meer te bedwingen, of der-

zelver nadeelige vermogens voor te komen ; en
alzoo de ziekte te verminderen : te meer, alzoD

dezelve den meesten tyd tot de naaste oorzaak

medewerken. — Gelukkig waren wy dan ,

indien men van zulke weerkundige waarneemin-

N n 5 gen
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gea voorzien ware , gelyk de Heer J. F. Marti-
NET, by het opdoemen der Zuider- zee, omtrent

het naderen van den Oosten wind , heeft afge-

leid (^ ) ; en de Heer Berryat (§. XLIII.) in

zynen jongen Officier en waterzuchtigen lyder,|

by den aanftaanden regen opmerkte. Waar van
de eerfte , dien doorgaans een etmaal van te Horen

,

en met de allerhelderfte lucht , wist te voorzeggen

:

en door geweldige fnydingen in den buik , een
groote verzwakking in de maag , meenigvuldig

afgaan , en zekere zwaarmoedigheid , waar van

hy geen reden geven konde , naauwkeurig daar

van gewaarfchoiiwdVwerd*^; In» de andere ver-

meerderden de uitwerpfels, in plaats van te ver-

jninderen, gelyk in het voorgaande geval , én
luisterden naauwlyks naar de krachtigftè middd-

iJen (^). -— Dergelyke voorbeduidende weer-

kundige waarneemingen fchynen ook niet onmo-
gelyk , indien die met vereenden vlyt onderno-

men wierden ! — De Schaapherder in JEf^gö^

land heeft daar van een proef gegeeven (^3.— Indien men dan van genoegzaamen voorraad

van zulke waarneemingen voorzien ware 5 zoude

men mogelyk meer duisterhedenJn fommige ly-

.deren kunnen verklaaren ; eene gegronder voor-

behoeding aan den zulken in het werk flellen;

en zich met vrugt van dezelve bedienen kunnen.— De

(a) Vaderl Letteroeffeningen , VII. Deel Mcngehv. bl. 305.
(/j>) Uitgezogte Verhandelingen y IV. Deel

5
pag, J^7.

(c) In zyneu Boenn-JVaarzeggcr y enz.
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r— De gewoone weerkundige waarnetfmingen ^

hoe nuttig ook in andere opzichten., fchynen^i

zonder nadere verbetering , hier niet genoegzaam

toe. — Want , behalven dat die met te on-

gelyke mftrumenten (§, XXXiy, %. not a, en

XXXV. coROLL IL not. /. ) worden waargeno-

men C c* ) 5 zoo dienden die , zouden zy naauw-

l^euriger overeenkomen , en tot eene betere be-

rekening dienen :, i. altoos met den Thermome'

ter en den Barometer tefFens na te gaan (^),

( gelyk doorgaans gefchiedt
, ) gedaan te worden.

Ten 2. gelyktydig, onafgebrooken , met gelyke

overeenkomende werktuigen ; en ten 3. altoos

met het waarneeraen van den vasten windftreek

,

(waaraan de Heerj^eFrancq van BerkheyQ^)
de verfchillen , in de viraarneemingen , op deii

huize Zwaanenhirg en te Amjferdam gedaan^,

niet onwaarfchynlyk toefchryfc
;
) en alle de vér-

fchynfelen der hemelfche lichaaoien (§. XXXIV,
COROLL. III. CXLI. 2. ) 5 gadegeüagen te wor-

den ( ö * ) : wanneer mogelyk vaster fchreeden

zoa^

( 6* ) Men zie de Weerkundige Tafels .onder de ^ylagen enz.

f Vergeleekeu met de Natuurkundige Verbandélingen , V. Deel,
in de ïVaarneemingen enz. van 177Ó. p. 6485 658, 672, 680,
(*)•,; 701, 709, enz.

J

\. ,

ii^ J. LE Francq van BerkhÊY , Natuurt, Hifl. van Holt,

I. Deel, bl. 268. [met de Natuiirk: Verhandel, -pag, 644.]

Ce) Dezelve, LDeel, pag. 383, 384.

(a*> [Waarvan men door de Waarneemingen op Zwaanen^

lurg , die thans maandelyks den geduurigen Stand der FlamC'^^

ten ajinwyzen , veel goed§ t^ lieopen heeft. J
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zöuden kunnen gemaakt worden. Weshalven
men als nu niet verder, dan volgens het beken-

de, handelen kan. -— Boven dien behoorden

de geneeskundige waarneemingen zoo ingericht

te worden , dat , by alle deeze verfchynfelen ,

den dag en de plaats van de ziekte , van gely-

ken het temperament , de jaaren en de levens-

wyze , en wat boven van deezen aart is opge-

merkt , medegedeeld wierden.

§. CC XX. Uit overweeging van de oor-

zaaken (§. XXIX.) , welke de Ziekten uit de
mtuurlyke gefteldheid des Vaderlands voortbren-

gen , waar onder de Lticht , met opzicht tot den
Dampkring (§. XXX.), een voornaam gedeel-

te uitmaakt j moet men , zoo veel mogelyk

,

tragten :

1. Den laagen vogtigen grond , die der hui^

zen en der vertrekken , enz. en de nadeelige of

bedorven lucht op en in dezelve, waar men kan,

verbeteren , om de lichaamen tegen dezelve in

itaat te fteÜen.

2. Alle zoodanige fpyzen en dranken , zoo
veel mogelyk , zoeken te vermyden , of in der-

zelver verbetering en bereiding, kanhetzyn,
ten goede te voorzien.

^. . 3. Alle omzichtigheid aan te wenden , om
v^ bokwaame geneesmiddelen zich te bedienen.

4. De
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4. De befmettende vermogens krachtdaadig

en in de geboorte tegen te gaan.

5. De gebrekkige beweegingen te verande*

ren , en de kwynende op te beuren. En ein«-

delyk

,

6. De kleeding naar den aart van het land

,

en de fchielyke verandering [der lucht in het zel-

ve , in te richten.

Van de verbetering der lucht ter ^

voorhhoeding van de Ziekten enz,

§. CCXXI. Uit overweeging, dat de meest

heerfchende hoedanigheid van de lucht , en van

den dampkring , Jn te groote veelheid water be-

vattende deelen beftond , het heerfchende eener

vogtige lucht uitmaakende ; zoo dient de eerde

en voornaamfte voorzorge van hier begonnen té

worden , en daar over te gaan. — Men ver-

betert een vogtige lucht

,

I. Door de water -deelen , welke in eene

meerdere veelheid de boorden der Rivieren be*

vangen , en den grond bedekken , te verminde-

ren ; 't welk allerbekwaamst door fchielyke en

noodige afleidingen volvoerd wordt. Hierom
is het,

2. Zeer
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a.^ Zeer te wenfchen , dat de poogiogen
van de Vaderen des Vaderlands Qe) ^ van dee-

ze Maatfchappye ( f) , en van het Bataafs
Genootfchap (^) , ter verbetering van de Ri-

vieren van dit Land , aangewend , van die ge-

w;enfchte uitwerkingen zyn. mogen ; dat de ge-

breken , uit het verloopen en verhoogen derzel-

ve C§. XXIIÏ. I.) gebooren 5 en de gevolgen

{;§. CI-CXIII.) j daar uit ontdaan , zoo veel

mogelyk , verholpen werden ; en door te hoo-

pene verdiepingen , mogelyke afleidingen , ont-

lasting van aanzienlyke binnen -boezems, voójal

die van Rhynland (§. CVII. 2. ^.) , en verbe-

teren van den voorigen loop by Herwen , de
nadeelige overftroomingen werden verhoed , en
de landen van het overtollige opper- en bbven-
water fpoediger mogen ontlast , en veele ziekten

daar uit omftaande ( §. CXIV-CXXL), meer
mogen verhoed , ten minden zeer in getal' mo-
gen verminderd worden Qhy

h. Het

(ff) Betreffende de verbetering der Spykenfe Dyken ,'het
Tanderjche Kanaal , en de doorfnydinge van den Bylmdfcbeii

Waard. Refolutien van Holland , van 1765 en 1772.

(ƒ) I. Deel, pag. 773, enz.

(£•) In het I. Deel van dcrzelver Verhandelingen, enz.

(/:)) [Men roemt reeds de pooging, van cenc doorfny-
ding wegens de gemaakte veranderingen ,.in den jaarc '1775-
by IVestervoort in den Rbyn , óm de Waal meer , de Lek min-
der water te bezorgen , en den Gelderfchen Tsfel te beletten ,

des winters buiten zyne oevers te gaan , en des zomers ge-
noegzaam water te doen behouden ; welk kostbaar werk uit-

nee-



Celiehiheid van het Vaderland voortvfoeijtn. 57

j

^•) Het droogmaaken.van de menigvuldige

meeren en plasfen , konde van gelyken een me-
nigte uitvvaasfemende waterdeelen verminderen ;

«n het nadeel uit de bovenkomende gronden in

zoo verre verhoed worden , dat dit laatfte meer
tegen den winter , of in den natyd , dan in den
ivoorzomer ( §. CXIII. ) , indien zulks doenelyk

ware, gefchiedde.

c') Gemeenfchappelyke ontlastingen , en
vermogender werktuigen , konden insgelyks in

.

Groningen en Friesland eene fpoediger ont-

lasting bezorgen (/) ; zoo wel als het bekaden

van het Koegras , en het bedyken der Gorsfen
'

en Maiknden in de aanwasfen van den Dolkrt ,

Staats ' Vlaanderen Qk^ enz. ter verbetering van

de gronden enz. in 't werk gefield worden.

d» ) Waar toe in de Steden het reinigen en

fchoonhouden derzelve grootlyks behoort (/).

. 2. Wordt

neemend gelukkig is uitgevallen , en aan die drie oogmerken
voortreffelyk voldoet. Zie J. F. Martinet , Katecbismits der

Natuur , I. DcQl
5 pag. 408.3

( j) [Zoo ver ik onderrecht ben , is aan de verbetering van
den waterflaat van Friesland in het jaar (^1777.1! , volgens
het plan van den Heer Krajenhof CS* CIX. not. a. ) 5 niede
een begin gemaakt.3

(fe) Met zie het nut der Bedykingen enz. door Mr. W.
ScHORER. Nieuwe Vaderlandfche LeUeroeffeningen ^ V. Deel, n. (5-

pag. 261. onder welk gedeelte des Vaderlands de Hoofdplaat
in [1778.] jflaat bedykt te worden.

(/) G. van Doeveren Serm, Academ, &c. pag, 52. Nederh
y^rtaaiing , pag. 57.
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a. Wordt een vogtige lucht door geduurigé

beweeging (§. XLI. i.), van deeze kwaade
eigenfchap verbeterd ; dewyl geene fchaadely-

, ker is, dan ftilftaan , of gebrekldge ventilatie

(§. C. 2.>
* ^.) Onder de middelen , die te Zaandam
enz. de lucht verbeteren , en de gezondheid

bevvaaren , telde men de veele molens , die al-

daar gevonden , en in beweeging gehouden wor-
den ; de Lysten der dooden zouden zulks ook
klaar uitwyzen , tegen anderen van gelyke jaaren

gecalculeerd,

^.) Alle bedompte plaatfen moest men hier

om van behoorlyken doortogt voorzien : zulke

,

die geheel -open liggen , voor de aankomende
vogtige dampen en uitwaasfemingen , met hooge

opgaande boomen befchutten , die met haare

hooge kruinen , door den wind in beweeging ge-

bragt , de gebrekkige veerkracht allengskens ee-

nigermaate' zouden kunnen herftellen , endoor

den tyd een ruimeren voorraad van brandhout

,

zoo hoog noodig in deeze Landen , uitleeve-

ren (^my —• De Tuintjes en Boomgaarden

zou-

C«j) Wat imt het beplanten der landen en dyken in Zee-
land gedaan hebbe , kan men allerduldclykt uit het betoog

daar van , onder de Bylagen Ictt. Bb. zien. Mogelyk zoude
dit ook van goed gevolg kunnen zyn in nieuwe aangelegde

Droogmaakeryen , om de ring -dyken van fionden aan m,et

Willigen te beplanten ; en , droog zynde , van gdyken de

wegen , enz. met opgaande boomen te voorzieu.
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iouden dan ook beter , volgens Pri ngle , op

eenigen afltand van de dorpen en kleine fteden
,^

als kort aan dezelve en de erven zyn.

c. ) De Huizen dienden by droog weder

,

met ra '''coaten van het onnoodige water plasfen

(§. XXXll.) en te vogtig houden , op zyn tyd

gelucht, en zoo doornieuwe lucht ververfcht te

worden : want dit zonder onderfcheid te doen ;

of volgens eene al te groote vooringenomenheid

van den Schryver aan den Arts , met de raamen

op te fchuiven , zoo dra men uit het warme bed

treec ; of de boven • vertrekken met koele win-

den altoos open te houden , doet veel meer na-

deel , dan dat zulks voordeel zoude aanbrengen*

Volgens deeze laatfle wyze , heb ik eene jonge

Schoonheid , door eene verfchrikkelyke Èheu-

matismus aangetast , zien kwynen ; welke ter

naauwernood te recht kwam. — De rede moet
hier zoo wel, als in alle andere voorbehoedin-

gen , ftand grypen ; vooral moest de verderfe-

iyke gewoonte , van natte en vogtige bezighe-

den barrevoets te verrigten , en lang in deeze

nattigheid te blyven ftaan , zoo veel mogelyk ^

tegengegaan worden : wyl niemand dit meer-

der, dan de Vrouwelyke Sexe (§, CXXXIII.),

bezuuren moet.

//.) Men weert de vogtige lucht van zyn
eigen lichaam , door beweeging in dezelve : want

I" zoo ergenö , is de gezondheid in deezé Landen

,

l XniLDeeL O o by
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by eene vogtige luchtsgefteldheid , voor arbeid

en beweeging te koop ; en nimmer wordt die

beter , dan onder dèezö , by behoorlyke voed-'

fels bewaard : eene vogtige lucht, die ook eene

ligtere is (§. XL.), zwaarder gemaakt (§.XLI.),

en de vogtige dampkring onze lichaamen indrin-

gende (§. XL. I.), wordt door meerdere wry-

ving 5 warmte en beweeging • van onze eigene

lichaamen , en daar door vermeerderde bloedsbe-

weeging en uitwaasfeming naar buiten
,
geweerd j

en deeze nadeelige warervogten worden in dezel-

ve verhinderd. —^ Onze kloeke Zeelieden en

arbeidzaar^e Werklieden leeren dit overvloedig .;

die zelden of nooit 'door eene enkelde vogtige

lucht worden aangedaan , ten zy die door koude

vermeerderd wordt ; of dat de kleederen te lang

nat blyven, waar door de warme dampkring des

lichaams overmeesterd, en zy van dezelve over-

last lyden*

3. Men verbetert eindelyk eene vogtige

lucht door vuur ; waar toe de Heer Boerhaa-

VE ( ?0 kruidige en hartsagtige houten , in de

vertrekken der aanzienlyken in nieuwe fohoor-

fteenen aangeftoken , had aangepreezen. De
Baron van Swieten (^) deeze te kostbaar

en te mpeilyk te verkrygen oordeelende, had in

der-

(w) Aphorism* de cogn, Ö* air.morb. §, ^05. 3,

CO CamJKfmar, Tom. !! pag, 122.
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derzelv^er plaats den brand vanfpaanderen , ea
eiken hout bevolen , vvyzende tefFens de nutdg'-

heid aan , die daar uic vöortkoomt.

a. ) Dan , hoe voldoende dit middel, of

andere brandftof uit hout zyn zoude., dat doof

de lugtige vlam meerder zuiging en beweeging

in de lucht maakt , dan iie iurf , ter, verbetering

van de vogtig^ lucht , 7^(>o is de uit)/6ëring daar

van , door de fchaarsheid of hoogen prys dier

waaren , voor den gemeenen man zoo moeilyk
,

vooral in HOLLAND , te bekomen , dat de ver-

betering vaa de vogtige huisjes, kamertjes, gal-

gen en floppen , hier weioig door kan yerkree-

gen worden. — De overweeging van dit voor-

ftel , doe de Maatfchappy, door haaren vermo-
genden invloed, befefFen, dat van deeze verbe-

tering een groot gedeelte der ongefteldheden , die

nu pnvennydelyk ontftaan of bezwaarlyk te ye.ij-

heipen zyn , konden afgefaeeden worden , door

een menigte driest- liggende landen, als de voor-

duinen en groote heiden te beplanten, om dus

een meerderen voorraad houts te bezorgen , ter

bereiking van deeze gewenfchte einden.

^.) Ter plaatfe alwaar de Landbouw bloeit,

hebben de gemeené lieden boven de arme (lede-

lingen dit voorrecht , dat het loof van Aardappe-
len , wanneer de herfst - regens niet te fchielyk

en meenigvuldig vallen , door hen kan worden
opgebonden, gedroogd , en t'huis gehaald ; het

Oo a welk.



58o ^«^w ^^ Ziekten , 'welhn uit de Natuurlyh

welk , droog zynde , een vry lugtige brand uit-

leeverd. — Minder is die van gedroogde boo-

nenftruiken , van welke de Kinderen van gem^e-

ne lieden de Paardeboonen , in de fchuuren der

Boeren , des winters afpellen of afplukken , waar

voor hun het ftroo ten brand gelaaten wordt. —'-

AUeronzuiverst is die van Scheeven ( overblyffel

van gezwingeld Vlas) (§. CXXXIX. 3.) , het

geen in den Hoekfchen Waard y de Beierlanden

enz. veel gebrand wordt.

4. Het vuur verbetert niet alleen een vog-

tige in eene drooge ; een koude in eene warme

;

maar verandert ook de befmette in eene zuivere

lucht. — Deeze uitv/erking is zoo wezend-

lyk , dat het nut daar van niet genoeg kan wor-

den aanbevoolen. En wanneer dit meer in acht

•genomen wierd , zouden mogelyk de befmet-

telyke ziekten van Rotkoortfen enz. by andere

te neemene maatregelen , zoo veel woede niet

aanrechten , als 'er nu jaarlyks door het onbe^

dwongen verfpreiden der befmettende vermogens

een öngelooflyk getal Burgers en Inwoonders het

Vaderland onttrokken wordt. — By overftroo-

mingen konden de verarmde inwoonders, by an-

dere nooddruft rykelyker van hout worden voor-

zien. — HippocRATES was , ten zynen

tyde , van de kragt des vuurs , in het tegen-

ftaan van befmettingen , zoo wel overtuigd ,

dat hy , door dit middel 5 zyn Vaderland van

de
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de Pest bevrydde. Intusfchen vermyde men >

voor die het doen kan ,

^

5. Benaauwde kachels , met roegedootea

fchoorfteenen , in de vertrekken. De gewoon-

te van hier op , boven dien , by het minder ge-

deelte der Nederlanderen , de fpyze te bereiden

( §. CXXXV. ) , is genoeg , om , voor iemand

,

die aan deeze bedwongen uitwaasfemingen niet

gewoon is , van derzelver benaauwdheid te oor-

deelen.

6. De verbetering der huizen dient bovea
al in acht genomen te worden , door het verhoo-

gen van den grond , boven de oppervlakte des

waters ; het uitkiezen der flaapvertrekken voor

gegoeden ; en het bezorgen van den grond met
zagte kleeden enz. , boven zeilen enz. , door de
Heer Stokke (/?) te recht aangeweezen. —

•

By het verhoogen van den grond , moet men
het bezorgen der muuren in acht neeraen ; dat

die door tras bewerkt , als zoo veele fponfen het

water inzuigende , de vogtige uitwaasfemingen ,

in de binnenfte vertrekken enz. niet mededeelen.

Vooral behoorden de üaapfteden boven de kel-

ders weggenomen , en tot andere gebruiken ge-

fchikt te worden. — De gronden hebben dik-

werf ook verbetering noodig j door de vogtige

aarde

Ci^) K'w^jnmk Ziektsn enz. §• 288. pag. 191, 192,

Oo 3
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aarde uit te graaven , en deeze plaats met droo-

ge fchelpen of rivier -zand, eenige voeten diep,

ter verbeteringe aan te vullen.

7. De vogtige onreine en fcbaadelyke lucht ^

zoude in fommigé fteden kunnen verbeterd wor-

den , als 'er mogelykbeid was haare wateren in

beweeging te brengen. Wegens 's H^ge zie

mende leerhandeling van C Redelykheid
( §. LXXXL 4- ). -^ Amfterdmi en Letden

zoude by de ontlasting van Rhynland grootelyks

bevoordeeld worden. By de Friefchen zoude

die moeilyker te vinden zyn (^qy Het ontlas-

ten der rioolen en vulnis-zypen (§. CXXXI.4.)
maakt een ander voorwerp, zoo wel als het ver-

wyderen der fcbaadelyke trafiquen op eenen ver-

deren afftand ( §. CXXXIX. 2,3.).

8. De bedorve luchc konde in de Kerken

verbeterd worden , door de lyken eene andere

begraafplaats ( §. CXXXI. 7, 8. not. d,e,f.')

te bezorgen ; en de gebouwen , zoo wel als de

fchoolen en andere vertrekken , welke voor het

aantal menfchen te klein bevonden worden , van

goede Ventilators of tochtbuizen te voorzien ;

waar van ik de goede uitwerking in een fchool

gezien heb. De zieken- en kraam- kamers dien- j

den, alwaar dit kan gefchieden van goede opene

fghoor-

CO Wegens de begonnc verbetering (§ CCXXI. c. not. fO
is hier yecl goeds vaii.te .hoopsn.



fchoorfteenQn vQor5|:ien t^ ^yn i en ^e v^^je ftq-

ven en Kwalyk geglammq koplen ( §. XCJV^, ^n

CXXXVI. } eqz, uit de?,Qlv^e geweerd te wor-

den. —
§. CCXXIL Dan , hoe gefchikt intusfchen

deeze verbeteringen ool^ zyn mogeii , zoo gul-

len 'er altoos oorzaaken overblyven , welke de

uitwaasfemingen eener yogtige lucht , en de na-

deelige uitvloeifels der poelen , meeren en droog*

niaakeryen , op de lichaam^n der menfchen doeji

ondervinden, — Wajit wie kan toch den toe-

gang der westelyke winden uit den noordelyken

Oceaan , en die der ruime plasfen van de Rhyn-
monden (§. XXXV. 3. 2.)» tot deeze landen

en derzelyer bewoonders bedwingen , of de uit-

waasfemingen van de groote Zuider-zee en an-

dere uitgebreide binnen- plasfen (§. CXLI. co-

ROLL. III.) beperken ; of den aart dier gronden

(§. XCIV.), en die der zoute flikken, enz,

(§. CXXIV.) beteugelen? — Weshalve»
de voorbehoeding hier omtrent op de lichaamen

der menfchen zelve , van eene beftendige over-

weeging zal moeten zyn , van ieder rechtgeaart

T<itderlan^er , in zyn eigen plaats , op de besc

mogelyke wyze te betragten.

§. CCXXI IL Om intusfchen iets , inliet

gemeen , van dit gewigtig ftuk ter voorbehos^ding

op te geeven , zoo kan men uit de Verhandeling

O o 4 v^n
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van den Heer L. Stokke afneemen , hoedanig \
men zich tegen de barre Zee- winden en Zee-
nevelen (r), de koude tochten (j), d^e avond

en nacht - tochten ( ? ) , en den winter - tyd ( /^ )

»

te befchutcen hebbe ; als mede welke iichaams-

oefmingen ( z; ) , en wat Jpyzen ( ze; ) en dran*

ken (:r) men dan te gebruiken hebbe. - —
Gelykerwys de Heer J. Baster mede de beste

levenswyze ter voorbehoeding heeft aangewee-

zen : hoe men zich onder eene heete en droo-

ge C^)) hoe onder eene vogtige Qz^^ hoe on-

der eene heete en vogtige ( ^ ) > ^oe onder ee-

ne koude en drooge (^)» koude en vogtige (cy
en befmette lucht (i) te gedraagen hebbe; en .

tefFens die regels aan de hand gegeeven , welke

die geenen in acht neemen moeten , welke de

JZeeuwfche lucht niet gewoon zyn , en zich der-

waart^

(r) Knvynende Ziekten enz, §. 2S4. 2^4*. pag. 188, 189.

C^) §. 285. pag. 1895 190.

CO 5. 2Ï6. pag. 190.

(«) §.287. pag. 190,191. ;:f

iv] S- 290. pag. 194, 195.

C«io) §,291-313- Pag. 196-210,

Qxj S- 3^5-323- pag- 211-217.

( y ) Hollandfcbe Madtjchapp'^e dsr fVectenfchappen , III, Deel ,

pag. 80, 82.
,

'

(2) Dezelve, pag. 87-90*

(a) Dezelve, pag. 90-98.

(&) Dezelve^ pag. 105, J06,

(c) Dezelve
, pag. 102 -iio.

C4) Dezsl'V^
:i P9ê- Ua* 133^
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waarts begèeven willen (O-— Waarby men do

opmerkingen van den voortrefFelyken Huxham,

die zyne opletcenheid in dit ftuk allerwegen be-

toont heeft , en de raadgeevingen van Büchan ,

voegen kan ; om uit deeze vereende voorbehoe-

dingen een vry voUeedig zamenftel onder ver-

fcheide luchtsgefteldheden te vormen.

Fan de Spyze en Drank ter voor-

iehoeding van de Ziekten , enz.

§. CCXXIV. \ Was goed in deezen raad

te geeven , indien die van eene algemeene uit-

voering konde zyn : maar daar gebrek aan voor-

raad , mangel aan het noodige , en dus geene ver-

kiezing van het nadeelige voor het nuttige zyn kan

kunnen de regelen ter voorbehoeding niet baaten.

.— Wat het beter deel der Inwoonderen be-

treft , zoo kunnen deeze zich bedienen van den
raad omtrent het verkiezen der fpyzen , onder

de byzondere luchtsgefteldheden (§. CCXXIII.)
opgegeeven , en die ten hunnen nutte gebruiken.

Werwaarts ik myne Leezers , om de ruimheid

der ftofFe , heen wyzen moet. Ik zal 'er alleen

eenige aanmerkingen byvoegen , welken uit de
medegedeelde berigcen voortvloeijen.

I. Het

(r) Dezelve
) pag. 131.

Oo s
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I. Het gezoute Rundvkffch (§. CL.3.)j
*t geen op veele plaatfen ten platten lande , de
eilanden en fcheepen , niet kan ontbeerd wor-

den ; alzoo 'er zelden , of bezwaarlyk , verfch

yleefch te bekomen is ; diende zoodanig behan-

deld te worden, dat de malsheid in hetzelve be-

waard , en het bederf en garfligheid daar van
geweerd wierde.

^.) Uit Noor-D - Holland heeft men de

volgende verbetering daar van opgegeevcnJ Het
in ftukken gehakte vleefch wordt , in een tobbe

of kuip 5 vyf of zes dagen lugtig met zout be-

fprengd , gelegd. Daar na zoo veel ftukken als

'erin eenen grooten koperen ketel gaan, een half

uur gekookt. Hier op uitgehaald, en 24 uuren

lang op een tafel te droogen gelegd : als dan in

een kuip gedaan , en daar weder pekel van ge-

woone zoutheid op gegooten ; welke pekel men
maakt , ten deele van verfch water , ten deele

kan men 'er toe neemen die geene , waarin het

vleefch gekookt is , na dat 'er den bodem vet

,

die 'er by het koud worden opgekomen is , zy
afgefchept , waar uit drie voordeelen verkreegen

worden : — als Voor eerst ; dat de pekel be-

ftendig goed blyft , en men ontllaagen zy van

telkens verfche te maaken. 7en tweeden , dat

het vleefch fappiger is. Ten derden^ dat het

zeer weinig zout is ; en het laatfte ftuk der kuip

zoo mals als het eerfte fmaala : zelfs zoo , dat

men
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men het in den oven zoude kunnen braaden.

Men heeft het aan fommigen laaten proeven , die

'er zout by aten : welk vteefch dan oneindig ge-

zonder voor zwakke maagen , dan het hart ge-

pekelde zyn zoude.

^.) Eene andere 'manier kan by koele win-

ters ook zeer goed uitkomen : wanneer men na-

mentlyk het vleefch , in (tukken gehakt , wat
fterker dan naar gewoonte gezouten , 8 of 9 da-

gen dus in de kuip laat ftaan , den tap van on-

der , uit den bodem , ter ontlastinge van de bloe-

dige pekel , 'er uit haalt , en deeze niet meer
vdruppende , de kuip vol verfche karnemelk giet

:

waardoor dezelfde goede eigenfchappen, als bo-

ven 5 in het vleefch bewaard worden. Ik heb
[in het Eiland van Overflacqué^ eenige winters

met fmaak zulk ingelegd kuip- vleefch genuttigt,

zonder eenig nadeel van zout of fcherpte daar in

vernomen te hebben.

c. ) Van gelyke kan men , door een wei-

nig Sa/peter onder het zout te mengen , het

yleefch vry voldoender , dan met enkel zout.

Voor bederf en hardigheid bewaaren. Ik heb

zulk overjaarig vleefch gezien , en daar van met
verwondering geproefd , zonder welk ik aan de

waarheid zoude getwyffeld hebben , indien ik

van de goede trouwe der bereiders en aanbieders

"niet ware overreed geweest. — Men heeft

verfgheidene andere proeven , met bymenging

van
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van ander zout , by het gemeene keukenzout ,

in het werk gefield ; en de waarfchynelykheid

van de opgegeevene (
i

) bevestigd f/J).
—

Welke proeven nader kunnen worden onderzogt,

en tot algemeener nut worden gemeen gemaakt,

d.') Hoedanig het vleefch en fpek op de

fcheepen , tot beter gebruik konde bewaard wor-

den , is door den Heer F. G. de Monchy (gy
bereids opgegeeven : 't welk , offchoon dit tot

deeze zaak niet behoort , echter zyne opnjerk-

zaame nuttigheid hebben kan,

2. In plaats van het eeten van vleefch van

beesten , aan de Vee - pest overleeden ; 't geen

om de reden, boven (§. CLXXII. not. i) ge-

meld , niet behoorde gegeeten te worden [ /^ j ;

maar de zorge der Hooge Overigheid met alle

eerbied blyven aanbevolen : en in plaats van het

nuttigen van flappen bedorven vifch , gedroogde

fcharren , fchollen enz. of hard gerookten bok*

king (§. CL. 6.) , konde het gemeen beter en

nut-

(ƒ) Men zie Oeconomifche Nachrkbten ^ 169. ftuk , Leipzig

1762. pag. 91. of de Uitgezegte Verhandelingen , IX. Deel ,

pag. 426.

(g) In Differtatione Medica inaiigurali de Medic» optimo natura

^ Obfervatore ^ Imitatore y Lugd.Bat. 1774. §. XXVIIÏ. corol-

lar. 6. pag. 48, 49. eenigermaate met die van (Z>) overeen-
komende.

I^è] De Heer ls Francq van Berkhey heeft het nadeel,

uit het eeten van zulk vleefch , mede buiten alle tegenfpraak
beweezen. Natuurlyks Ilijkiie vm Holland , III. Deel V. fiuk,

pag. 1691.]
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nuttiger gebruik maaken van Stokvifch (i) en

Pekelharing , een voornaam produSf der groote

Visfcherye , waar van de Voorvaders zich met

vrugt wisten te bedienen , en minder dan de te-

genwoordige aan flymziekten onderhevig waren.

Het te zoute , kan des nodig , met weeken gë^

temperd worden : terwyl deeze vifch , dus be-

reid , meer voedfel , en minder nadeel in zich

heeft 5 dan die van dit foort, op eene andere wy-

ze. Voor verderf door rooken word bewaard. —
In dit zagte dierlyke , met de beginfelen van

zee - zout doortrokken , is tefFens een wonder-

baar vermogen , ter ontbinding van het taaije en
lymige ; overeenkomende met den aart van raau-

weeijeren ( §. CLXXXVIII. i.), oesters (;è)

enz. ; en hec ontbindende van het zeewater (/)
zelve , waar uit het zee - zout door kooken en
verdikken verkreegen wordt. Waarby de uijen

,

die eertyds , als het toekruid , daar by gebruikt

werden , dit ontbindend vermogen hielpen ver-

meerderen (/*).

§. CCXXV.

CO P' DE Wind. Neierlandfche Vertaaling van J. Lind,
Middelen ter -hewaaringe der gezondheid op de Oorlogjcheepen , enz,
Vï. Aanmerking, bladz. 100. ~- Wyl die in verfch water
moet gekookt worden.

(fe)
J.
Baster Natuurk, Uitfpanningen y I. Deel, bl. 84.

(/) On Zea- water. Vel de Tabe glandulari, pag. 7.

C^*) Lind pryst de Uijen in de Fehres catarrbaley , op de
Scheepen aan ,

pag. 7. Zy behooren tot het geflagt van de
Scilla, Zee- ajuin j die ter ontbindinge van taaije llym zeer
T^ekend is.
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§. CC XXV. Ten aanzien van dé Vege-

tahiiia (Aardgewasfen), behoorde de voorraad,

onder begunftiging van vriendelylce overreding

van de nuttigheid («/), verre boven de Mêel-

fpyzen , vooral der ongegisten ( §. XCIV. ) ,

ter^ plaatfe , da:ar die ontbreeken ( §• CXLVIII..

3.) , zoo toereikende te zyn , dat die voor den

gemeeneti tnan ten betaihelyken pryze te beko-

men v/aren (n^. — De Hahnvrugten (Ce-^

realia y^ zyn by vvehiig ligte groenten , eii wsit

vrugten voldoende; en teffens goede behoedtnid-

middelen voor de gevolgen , die uit de gewoone
ontaarting der vogten te vreezen zyn; doch niet

zoo voedzaam , als vleefch. — In den winter

moest

(w) [Wylen] de WelEd.Gear. Heei- [Bargermr. P. Brnrc-

HORSTJ heeft niy verhaald , dat hy een Boer, die altoos iii

zyn landpacht ten agtc^ren was , door het afraden van het na-

deelig gebruik der meelfpyzen , en het -aanraaden van het

eeten van vleefch en aardvrugten , binnen weinig jaaren zoo
ver te recht gebragt heeft , dat hy naderhand op zyn tyd be-

taalde , en met zyn gezin veel gezonder dan van te vooren
was, Zyn Wel Ed. Geflr. gaf hem vryheid om een Beestje

te weiden voor zyn huisgezin , en een flukje lands tot war-
moes : beduidde hem, dat hy in den vleefch -ketel een zakje

gort en van zyn warmoefery kooken moest , waar toe hy dan
geen boter behoefde , en , beneffens zyn vleeltrii

;,
daar van

eeten konde.

(n) Dat dit niet onmogelyk zy , zelfs in volkryke plaat-

fen , biykt uit het voorbeeld der ffcad Amfterdam^ alwaar aan
den Overtoomfchen weg twee duizend broeibakken liggen ,

die in den winter zoo veel voorraad van verfche groenten uit-

leveren , dat zy niet alleen die volkryke Stad , maar zelfs

de omliggende Steden , tot 'sHage toe , kunnen voorzien;
en de latuw en dtmfel voor eeaen maaüsen prys kunnen ver-

koopen.
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mtiS^^' 'men zich dan vooral van zulken voorraa4

kunnen voorzien , die een ontbindend vermogen

vóór den flym bezaten , en teffens tot goede

behbedmiddelen , tegen het tegenovergeftelde
,

het Scorbtit , fti-ekken konden. — Onder de
voédreïs, welke

I, De Scorbut ^ en de ontaarting der vog^

ten , uit gebrek van beweeginge , opvulling der

vaten ; zoo wel uit een koude en vogtige , als

uit eene warme en vogtige , ofte uit eene be-

dorvene lucht voortbrengen , zyn 'er tot heden
geene bekend , die deeze afwyking van den na-

tuurlyken ftaat , fpoediger en zekerder te recht

brengen , dan het eeten van verfche groenten ,

benevens rype en fappige vrügten. ^— De
verkleumde Matroozen kwamen in Groenland

,

door het eeten van Lepel - bladen , zoo wel te

recht 5 als die , welke op den tocht van Lord
Anson rondojm de waereld , door Oranje -appe-
len enz. herfteld wierden (ö). — Men is

wel lang in het onzekere geweest , wegens de
gelyke uitwerking' van zulke tegenftrydige hoe-
danigheden , als die van Lepel - bladen , Veld -

falade , Oranje • appelen enz. ; maar de zaak wel
ingezien zynde, is het vermogen van beiden in
de Aèr elaftiC'US (veerkragtige lucht) gelegen;

door

(O. A. DE H AEN , Ratio Medsull , Part. Vlil. cap. IV"
pag. 233.

^
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door welke het gebrek der inwendige bedorven^
lucht in de vogten herfteld , en de ontbinding

derzelven , door verfche lucht, verbeterd en te

recht gebragt wordt. — En dit fchynt de waa-

te rede te zyn , dat de Scorhut in deeze landen

zoo algemeen geen plaats meer heeft , als voor*

heen ; ten minden niet zoo onder vermogende
lieden vernomen wordt : en dat die onder deeze
en heden van minder rang is afgenomen , naat

maate de Tuinen in dit land vermeerderd en toe-

genomen zyn : waar door het aankweeken van
groenten en vrugten , door beoeffening en ver-

beterde broeikonst , tot die hoogte gekomen zyn

,

dat men van beiden , geduurende het gantfche

jaar , zoo wel in den winter , als in den zomer

,

gebruik maaken kan. — Wat de vrugten in

de Camper Loop- ziekte (§.CCX.) uitwerkten,

ging boven de kunde der Artfen : naardien de-

zelve 5 in weerwil der aangewende geneesmid-

delen 5 bleef woeden ; en alleen door het eeten

van vrugten bepaald werd.

2. Die geenen , welke onder deeze bevoor-

rechten van geen Tuinen voorzien zyn , behoor-

den , zoo veel hunne middelen zulks toelaaten ,

genoegzaamen voorraad van kool , knollen , wor-

telen enz. voor den winter op te doen : om van

deeze Moeskruiden , zoo wel als van Aardappe-

len , (die in zich zelven geen ongezond voed-

fel zyn ; maar alleen , en niets anders dagelyks

ge-
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gegeeten C§. CLXIIL^, fchaaden kunnen)-;

harde grutten (p) , en zwaar te verduwen erw-

ten en boonen (^) , die voor zwaar werkende

lieden op zyn tyd goed zyn ; op hunne tafels

konden hebben. — De kool en knollen zyn

onder deeze van eene zonderlinge nuttigheid,

en tefFens * kragtige middelen tegen het Scorbut.— Wat vermogen 'er by de roode kool zy ,

zal by de geneezing der Teeringe nader blyken.— Otto Tachenius kwam uit eene bereiding

derzelve van den verftikkenden damp van Rot-

tekruid , in het neemen van fcheikundige proe-

ven , te recht. Chrysippüs , Dieuches , en

Pythagoras fchreeven 'er ganfche boeken over,

en

(p) Die naar de gedachten van den Heere P. de Wind,
jianmerk. pag. loi. „ fchoon dezelve voor een gezond voed-
fel te houden zyn , wanneer ze maatig gebruikt worden ,

echter veel te winderig bevonden worden , om altoos (21
maal ^s weeks) als op ecnige fcheepen

,
gegeeten te worden

;

naardien de ondervinding leert , dat, wanneer de Matroozeu
driemaal daags gort eeten, geduurig winden geeven, zoo wel
van boven als van onderen , met zulk eenen verfchrikkely-
ken flank , dat 'er geen dier bekend zy , dat zulk een ftin-

kenden drek maakt : waarom Zyn Ed. van oordeel is , dat
•'er beurtelings eenige ryst onder dient gedaan te worden.'*
•~— Dceze proeven worden van het fcheepsvolk overgeno-
men , om dat men van dezelve de beste waarneemingen kan
maaken. Men kan dan uit dezelve ligt afneemen , dat Grut-
ten , de hoofdfpyze in teeringachtigen uitniaakende , zonder
door ryst vervangen te worden, niet zoo nuttig kunneii-zyn,
als men zich daar van A^^rbeeld. v .; .^n:-

.(?) Witte boonen worden van den Heer de Wind met
olie. en azyn voor het fcheepsvolk beter 5 dan met boter ge-
oordeeld. Zie de aangehaalde plaats.

KFlILmél. ' ' Pp
'^
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en achtten , dat dezelve alleen gepoegzaam tot

voedfel ware Qr). — Wie ooit een verfche

knol met de luchtpomp onderzogt heeft , weet

,

hoe zeer men 'er de lucht heden uitpompt, de klok

morgen weder met gelyke lucht - deelen vervuld

zy. —- Van groote nuttigheid konden dan zul-

ke voedfels zyn , ter verbeteringe van de ingea-

demde arfenicak dampen in de Veen -gronden

(^% XCIV. ) , en afweering van zulke fchaade-

lyke ziekten , vooral in Droogmaakeryen enz. ^

wanneer die met haare verfche lucht voorzien'-^

op bier of andere dranken getrokken worden. —

-

Jlk genas [in 1759.] , alleen door het drinken

van gemeen bier, op roode kool getrokken , een

Jongen , welke eenige maanden door een lam-

heid was aangetast , en handen noch voeten be-

weegén konde; door welk eenvouvvdig middel hy
Biet alleen van zyn onvermogen te recht kwam

;,

maar zelfs tot eene kloeke geftalte daarna opgroei-

de. 'f--' Met de knollen genas men voorheen

'defprouw ; en zy worden nog in kwaade kee-

ién gebruikt.
\

-—
,

De zuurkool is by bevinding

roede een heilzaam ;,midd'el tegen het Scorbut ;

want, ter zëlver tyd , wanneer de vereenigde

ÏEngelfche en-FlolIandfche Vlooten voorde Fraip-

fche mvens Ifmgeq tyd kruisten, werden de ma-

trooxen der Engtlfchö. fcheepen hevig door het

Scof'üiit aangetast , , van welke die der Holland-

fche

Cr) H.EoSRHAAVE HyiöridFlantar, p. 422/423. Lond.1731.
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[the niets wisten C-^) ' ^^^^ ^^^ ruimen voor*

raad zuurkool , waar van zy voorzien waren , en

weekelyks eenige maaien aten.

3. Die geenen , welke aan zoute flikken

woonen , kunnen van het zoo - genaamde Zee*

kraal , of Krabbe - kwaad , een der aangenaara-

fte en heilzaarafte middelen tegen het Scorbut ,

een goed gebruik raaaken. In Zeeland
wordt dit , geduurende de Zomermaanden , veel

gegeeten ; wanneer het , gekookt zynde , van

deszelfs houte fteelen afgereept , en als falade ,

met olie , azyn en peper toebereid wordt. Vee-
Ie goede huishoudfters leggen het ook met azyri

in 5 om geduurende den winter, deeze gezonde

Ipyze niet te misfen (/). De Noord- Hollan-

ders , Friezen en Groningers kunnen zich van

gelyken hier van bedienen.

4. Door welke geringe groenten (1,2, 3.)

men dan niet alleen de aanweezende ontbinding

in de vogten zoude kunnen verbeteren ; maar

zich teffens voor de toekomende kunnen behoe-

den. — Vooral behoorde men nu en dan des

avonds kool 'falade, of gaargekookte uijen , met

boter en azyn ; of veld -falade , of endyvie ,

met

CO A. DE Haen l. c. pag. 227. Vergeleeken itiet het nuc
der^elve op de Rusfifche en Oost-Indifche fcheepen.^,,i^,.PE

Wind pag. 105, 106. en F. G. de Monchy /. c. pag. 43..

CO J' Baster Natuurk, Üitfpann. I. Deel. bl. 119.

Pp z
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met karoten of roode wortelen , voor den avond-

iTiaaltyd ; in plaats van een boterham met garnaa-

len , ofeen gedroogd visje. ( §. CLVI. i . 4. enz.)

,

te verkiezen. Van welke de eerde , zoo wel

als de laatfte , te zwaar in de maag liggen ; en te

veel warme dranken , ter lesfinge van den .dorst

,

daar door verwekt , vereisfchen ; die weder , als

boven (^§.CLXL 5.) haare nadeelen heben. —
Met meer vru^t konde het gemeen , als eer-

tyds 5 zich bedienen van Pekelharing met uijen

( §. GCXXIV. ) , waar door veele flymziekten

zouden kunnen voorgekomen , en de verflapping

van de maag en darmen verhoed worden Cti).

5- Ver-

(!<) Volgens den Heer M. Houttuin, ( Natimrlyh Hijïorie

enz. I. Deel, VlU. (luk, bl. 328. ) , verfrifcht zy de maag ,

en bevordert de vertcering , verwekkende den eetens- lust

;

zynde , wat fommigen ook 'zeggen mogen , zeer ligt verteer-

\)i^£^Y. Op welke bladz. onder andere" nuttigheden , het

onfcbaadelyke van den Haring , door het aanmerkelyk geval

•van Tulp QObferv. lib. II. esp. 24 ) , vande zwangere De^
venterfcbe Vrouw , welke geduurende de dragt veertien -hon-

derd Plaringen , zonder cenig nadeel of ongemak van haare

gezondheid , opat : naar welke fpyze , het kind ter waereltl

zynde, met fchreijen zyne begeerte te kennen gaf. \Vy-

len de wydvermaarde Hoogleeraar B. S. Albinus , was ge-

woon in zyne Pbyfiohgifcbe lesfen zyne toehoorders een zon-;

deriing geval, van een jongen , aan de kinderziekte krank
liggende , te verhaalen : die door een onwederftaanbaare tfek

tot Pekelharing, (waar van hy door zyn geneesheer afgeraa-

den werd , die hem daar op een zekeren dood voorfpeldde
;

)

-vier van dezelve heimelyk opat , en zieh des anderen daags

200 beter bevond ; dat de Doclor , wederkomende , zyn^3 be-

houdenis aan het niet toeftaan zyner lusten toefchreef : waar

op den lyder zyne begeerte niet langer kunnende verbergen ,

het bedrog ontdekte , en in tegendeel zyne behoudenis aan

dat eetcü meende vcrfchuldigd te mosten zyn.
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5. Vermogenden behoorden des winters

,

by koud vogtig weder ,- KOó vee! zulks gefchie-

den konde ,Mieriks- of Peper -wortel , in fau-

fen enz» , ter tafel te voeren : die van minder

middelen voorzien zyn , kunnen , in deszelfs

plaats y goed gebruik van Rammelasfen maaken ;

en by hunne fchraale bedeeling van aardappelen >

die, in navolging der Groningers ^ met azyn

,

of mosterd , al Was die maar met water bereid ^

eeten.

6. Men moest in Noqrd- Holland dan

ook zoo kaarig op het land niet weezen ( §.

CCVIIL Q. ) , dat men , om wat meer voeder

voor het Vee , tot melk en kaas epz. , het heil-

zaame voor zyne eigene lichaamen , en dat zy-

ner medeburgeren , verwaarloosde. —• 'Er be-

hoorde , wat de voorbehoeding in deezen be-

treft , zoo veel voorraads te zyn , dat men voor

den zomer enz. dien van oofc; en voor den win-

ter van groenten enz. voorzien ware ; hoedanig

in dit gedeelte jvan het Vaderland zeer noodig

zyn zoude , ter verminderinge van veele onger

fteldheden , die 'er nu, veelal door het meerder

gebruik van ongegiste meelfpyzen enz. gemeed
zyn, als ter afwendinge van Rotkoortfen met uic-

flag, die 'er nu en dan vernomen worden (i?).

7. £m
Cv') Wilde men ö aar den raad van J. Kennedy i^AhhaMlm-

gen ckr ChurfurstUch - Baierijcben Academie der Wiffenjcbaffen y L
banci. of Gsmcsk, BihMh* h Deel, pag. J94.) luisteren, zoa

P P 3 ^ /,
^OXï
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7. Eindelyk is de zoete melk een heerlyk

middel tegen het Scorbut , en bezit wat meer
voedfel , als de zoogenaamde zuip , of tapte*

melk. Al wie rykelyk van dit zuivel kan ge-

bruik maaken , heeft weinig andere behoedmid-

delen tegen het zelve van nooden. De Heer
BoERHAAVE noemde de dieren, die veel melk
gebruiken , Salactsfma (^wy — De Heilige

Pladeren geeven , onder de zegeningen Jacobs
aan zyne Zoonen , de voedzaame kragt van de
melk niet onduister te kennen. Juda wordt
gezegt , roodachtig van oogen te zyn van den
wyn 5 en wit van tanden door de. melk (^),— De gewoontej^plagt ook algemeenei te zyn
clan heden , om des avonds na de lalade pap van
zoete en andere melk te, eeten , 't geen nog iii

vee-

tonden de koehouders en veeweiders zich van genoegzaameii
voorraad oofrs voorzien , door de weiden, op zekere afftan-

den 5 met levendige heiningen van appelen, peeren en ande-
ïe vrugtboomen aan de Hooien , waar uit het Vee gewoon is

te drinken , te beplanten. Waar door zy behalven het voor-
deel van de vrugten , vervolgens zich van meerder brandt
hout konden voorzien ; en ook dit voordeel voor hun Vee
zouden hebben , dat hetzelve voor de ruuwe winden en kou-
de lucht , zoo wel als voor de brandende hitte , befchut , en
de wasdom van het gras bevorderd worden

; i^Dit fpreekeu
de boeren tegen , zeggende : „ dat dit zuur gras maakt

; j
en de al te groote uitvvaasfemingen der drinkflooten, door de
fchaduwe te gelyk voor het Vee tot verkwikkhig ürckkende,
koude gemaatigd worden. '* Het voordeel zoude het weinige
zuure gras wel dra overtreifen.

,-Ciu) De Firihus Medicamentor, Part. 111. cap. II. pag. 150»

(:») Gen. XLIX. VS. 12.
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veele burgerhuizen , en ten platten lande ge-

fchiedt , veel gefchikter , dan een boterham ,

enz. met warme fliirpdranken.

§. CCXXVI. Onder de Dfmkeq wordt

:

I. Goeden vvyn maatig gebruikt , zoowel
als de arbeid 5 tot bewaaring van de gezondheid

( §. CCIX. ) aangeprèezen (^ ) ; maar alte

wyn is hier niet bekwaam toe : vooral niet fchraa-

Ie, zuiire, wrange, dikke drabbige (^;s)5 aan-

gezette bedorven wynen (§. CLIIL 3.). En
beter ware het dien te ontbeeren , dan , by de
reeds aanweezig zynde ongefteldheden , nieuwe

te vermeerderen. — Goede roode wyn , die

het meest gefchikt is tot verfterking van zwakke
geitellen , dient , behalven dat men zeker is ,

dat die niet met fchaadelyke loodftoffen is aange-

zet ( ^) 5 deeze eigenfchappen te hebben : dat

zy aan het glas en de tong niet aanflaa , met ag-

ter-

Cy ) F» HoFFMANN zegt , door langduurige ondervinding
geleerd , te kunnen verzekeren , dat die gtenen , welke ia
doorgaande Volk - ziekten , door eene vogtige luchtsgcfleld-

heid voortgebragt , eene naauwkeurige levenswyze haddea
gehouden , en dagelyks eene maatige veelheid wyns haddea
gebruikt, geen nadeel van[dezelve befpeurd hadden. M.R.S,
Tom. II. pag. 87.

(2) L. Stokke 5. 322. pag. 217-

Ca) De Hooggeleerde Heer Gaübius beeft hier van hcÊ
nadeel beweezen ; en telfens de middelen aan de hand ge^aee-

ven , om dit vergiftige en vervalfchendc te ontdekken. Ihll»

Mmfcbap^^'c, L Deel, pag. 132-125.

PP4
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terlaating vau eene roode of zwartachtige verwe

;

geen wrangen of zoeten fmaak hebbe , en het

lichaam niet verhitte , wel te verdaan van het

gebruiken van eenige glaasjes; maar in tegendeel

verilerke , verfrisfche , den geest verlevendige

,

en zich gemakkelyk door de gewoone wegen ont-

laste ! welke hoedanigheden in flegte wynen nie?

zullen gevonden worden.

2. Bieren waren dan beter , vooral zulke,

als de Heer Stokke (^) heeft aangepreezen

:

cnaar ook deeze zyn voor den gemeenen man
niet te bekomen : terwyl de dagelykfche of ge-

woone bieren (§. CLII. i.), weinig ter ver-

fterking begeerd worden. — Konde derhalven

hier , In gevolge van verfcheidene berigten , die

hier op aangedrongen hebben , een middel ge-

vonden worden , om dezelve van goed graan en
mout , met uitlaatinge van andere nadeelige in-

grediënten; en liever, gelyk het brood , naarde

markt van het koorn gezet , te brouwen (ó). —

•

Voldeed men aan de verlangen van fommige be-

rigten , en ware het geoorloofd , men zoude 'er

moeten byvoegen , met eenige verminderde lm-

tofitie (c^') : wanneer den wyn by veelen konde

pnt-

(Z') §. 319- pag. 214-2x5.

. (.0 [Men heeft my onder het nazien van dit Artikel be«
rigt , dat *er voorheen zoodanig Placaat van Keizer IC ar el
den Vyfde?i geëmaneerd is : van gelyken , dat 'er voorheen eeii

veYbod geweest zy op den invoer van fcbaadelyke loynen. 2

(et) [Om dit ftuk hier yolkomen af te dosn , heb ik by des
- ^im.
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ontbeerd worden , en deeze bierön aati de ver-

eifchte oogmerken konden voldoen , door tefFens

tot bekwaatne behoedmiddelen tegen het Scor-

hut (dj ^ en andere lichaams - zwakheden , te

vcrftrekken —
3. De

kundlgen het noodige onderricht gevraagd; en bevonden, dat,
ja , de Bieren , die buiten de Vereenigdé Nederlanden gebroii-

Ven zyn , tot maintien van de inlandfche, zwaar belast zyn:
zoo dat van de bieren , die buiten de Unie gebrouwen zyn ,

twaalf guldens tien duivers , met dé tiende verhooging , die

op alle deezen plaats heeft , moet betaald worden : doch in

de Fereenigde Nederlanden, buiten de Provincie van Holland ,

vier guldens tien fluivers ; waar van de Ptü'üincie Zeeland
,

JVymegen , Arnhem en Breda , maar eene gulden agttien , en
Deventer drie guldens per ton , naar de Hollandfche maat gere-
Jccnd , betaalen. (^Ordonnantien van myne Heeren de Staaten enz,
van de buiten - gebrouwen Bieren , van den p November 1748.)
Weshalven die geenen , welke» verfterkeiidê bieren begceren
-en kunnen bekomen, niet meer voor één ton duurzaam voed-
zaam bier , hoedanig dat is , 't welk voor de Indien uit tarw
en hop gebrouwen wordt, en aan de begeerde vereifchten vol-
doet , dan den gewoonen Lands impost Van drieëndertig fluivers

«Ie ton, 128 Amfterdamjche mingelen of kannen houdende,
betaalen ; dat omtrent twee duiten de kan uitmaakt. Welke
bieren tot 12 guldens , en andfere zwaare bitren , zelfs het
zoogenaamde Bedelaars -hier ^ tot 48 guldens de ton beloopenr
de , de buiten -bieren met dien verzwaarden irtipoSt zeer wel
kunnen ophaalen. Hadden de Brouwers genöegzaüm vertier

in dit foort van bieren , de kostbaare panden zouden wel dr»
'de fchaduw van den voorigen luister ( §. CLII. |. not. jc.)

vertooncn. Maar boven dien betaalen niet alle DiflriUen ia
ét Frovincie yan Holland dien. maatigen impost : veelen be-
taalen maar de helft. Alle welke onderfchciden worden op-
genoemd in het Generaal Register op alle de Ordonnantien , Fla^
£aten en Puhlicatien , over de invordering de*' Gemeene Middelen y
gedrukt te Delft by H. Sterk 1762. pag 107-iii.j

C^) \^
Kapitein CooK heeft zich met zoet gyl bier, van

mout gebrouwen , zoo wel bevonden , dat 'er van al zyn
fcheepsvolk , dat uit 118 man bedond , geduurende zyne ge-
lieele reis van 3 jaar en 18 da^en, Hegts één man; en dat nog

Pp 3- VV--
. ^ygl
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3. De drank van KofFy en Thee , is (be-

halven haare nadeelige uitwerkingen in het mis-

bruik
5
) de goedkoopfte niet. Want die zich

zoo fterk daar in te buiten gaan , zullen bezwaar-

lyk met vier ftuivers daags toekomen ; dat mee
den brand daar toe benodigd , benevens de melk
en fuiker , die doorgaans daar by gebruikt wordt,

zamengerekend , tweeënzeventig guldens enzes^

tien ftuivers jaarlyks uitmaakt : waar voor éea
goed huisgezin twaalf half vaten bier , tegen vier

guldens de ton , en twee ankers wyn , tegen vyf-

tien guldens , naar gelang van den meerderen of

minderen ftads accyns in Holland, kunnen

bekomei).

§. CCXXVII. Het voonaame, dat hieruit,

ter voorbehoedinge nader voortvloeit , is

:

1 . Dat alle vervalfchingen in de gegiste draa-

ken , zoo veel mogelyk , worden verhoed (e) !

2. Dat men 'er dat gebruik vanmaake, waar

toe zy gefchikt zyn , en het misbruik trachte te

verhoeden (f) !

3. Dat

•wel aan een Longe -teering ,
geftorven is ; daar *er anders ,

voornaamentlyk op zulke langduurige reizen , een groot ge-

deeJte van het fcheepsvolk aan de Scorhut fterft.]

(e) De Heer Gaubius maakt melding van zeer zwaare

ftraflfen , en het oefFenen derzelve in DüitsChland , aan die

geenen , welke zich aan dit vervalfchen fchuldig maaken.
In de aangehaalde -plaats

^ pag. 115, 123. opgegeeven.

(ƒ) De Heer van Doeveren heeft dit met alle befchei-

denheid de Groningfcb? Overheid , ter verbeteringe yan de ge*

zond^
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3. Dat men zich liever , in plaats van dee-

ze , of al te warme dranken , aan het maatig

drinken van koud water gewenne (g*) ! 't welk

jbuiten de brakke- en veen- gronden , op veele

plaatfen van de Nederlanden vry goed is. —'

Waar toe. ter voorbehoedinge in de Droogmaa-
keryen , hier dient gemeld : dat in dezelve on-

der de middelen , ter afweeringe der ziekten al-

daar , na het droogmaaken blyvende , allernut-

tigst bevonden is, het fpoedig bezorgen van goed
regenwater. — Zeker Heer heeft my hierom-

trent berigt : dat die ziekte , in weerwil van al-

le aangewende middelen , in een boeren - huis

bleef aanhouden ; en niet ophield, voor dat mea
4e menfchen van goed regenwater had kunnen
voorzien , wanneer die een einde nam.

Van gelyken berigt men uit Staats- Vlaande-
ren : dat men , ter voorbehoedinge van de
Milttairen , onder andere middelen , met vrugc

go^de regenbakken konde aanleggen
; gelyk de

%aadvanStaaten nog onlangs overeenige jaaren

te Sps van G^/^^ had laaten doen.

. :
4- Dat

zonih'eid haarer Ondcrdaanen , voorgehouden. Serm. Jcad»
tïag..:56. Nederlandjche Fertaaling , h\. 62, Vergeleekeh met
JIJücnAN, bl. 75. . .. ^ ,^; • ;., ,.^ • .

"
c

''
;

Cg) Men durft , üit 'Vooroordeel Vïn' Noord -Holland >
(fitivmogelyk: in meer andere plaatfen)

,
geen koud watei:

drinken ; 't welk nog maar van weinigen wordt gedronken.
Men verwonderde zich , dat zeker Heer dit ^eed ; en'vooi:aI'
3at'zyn'Ed. 's morgens koud bier dronk , in plaats van warmem
koiTy. -^

—

, Hier mede ^loet echter ook geen exces- gepleegcï
\^orden , 't geen ook zyn nadeel zoude kunnen toel?ren|:ei;,

'
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4. Dat het nadeel , uit het misbruik van te

veele warme en heete flurpdranken , ter ontze-
nuvving en /erflapping , niet alleen van het te*

genwoordige gellagt , maar ook van het volgen^

de nakroost , gebooren , meer en meer wierde
voor oogen gefteld ; om het zelve , op de best

mogelyke wyze , te verminderen !

§. CCXXVIII. Veele andere Aanmerkin*
gen en Raadgeevingen zouden hier kunnen by-
gevoegd worden , die haar opzicht hebben op
den aart (§.CLX. coroll. L); de verkiezing,

de bereiding , het toemaaken der fpyzen ,.enz.

naar de verfchillende onderwerpen én ongefteld-

heden ; den bepaalden tyd , en het verwisfeleri

van de morgen - ontbyten , met de avond - maal;

tyden: over welke de bezorgende Buchan een
ganfch Hoofdftuk gefchreeven heeft (/;). —

-

Dan 5 wie zich der Vaderlyke gewoonte in het

verkiezen der fpyzen en dranken , by derzelver

noesten ylyd ( §. XXV, XXyL) , ten nutte

maakt , zal geen vr<2emden raad behoeven : maar
door arbeid en beweeging , zoo wel een ftuk

fpek met roggenbrood , in eene hongerige maag
Verduwen ; als de vermoeide boer , door arbeid

sfgefloofd, in zyn holle maag
(f g. CLXXIII. i.)

ver'.

(6) Hüislyke GeneesJiunde ^ III. Hoofd (luk , vergeleeken me|
het zeveutie, over ds Onma^i^bsid , en Y&ele andere Auteuren
mecr^
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vèrdraagen konde. — Eenige zaaken nog^

thans , uit de medegedeelde berigten voortvloei-

jende , kunnen haare nuttige opmerkingen heb-

jr >en. Zoo is:

I. De gewoonte goed in de landen van dei;

Helius 5 om in den voor- en natyd , en in het

begin van Maart , tot half April , des morgens

voor vyf uuren , wanneer de boeren - knegts het

veld - werk gaan beginnen ( §. CLXVI. ^, ) ,

den ontbyt met een maaltyd van fpek of vleefch,

^ en wat 'er van den .avond te vooren , van veld -

en tuin- vrugten , is overgebleeven , aan te van-

gen ; waar door zy tegen de uitwaasfemingen van

de zoute flikken ( §. CXXIV.), en van den
geroerden akker met het ploegyzer (§. XCIX.)
gehard zyn (/); waarop voorheen altoos een
kom karne-melkspap, met grutten gekookt , werd
toegegeeten : daar nu deeze goede gewoonte me-
de al veranderd wordt , om , in deszelfs plaats

,

braaf warme kofFy of thee te drinken ; en geen
arbeider thans, hoe vroeg naar den akker gaan-

de 5 verlaat deeze gewoonte , zonder zyn maag
(Jloor een warme plas kofFy - of thee - drank (g.
CLVI- 3.) doorweekt te hebben. Van welke

(O P^'ofejf. DE Ha EN keurde de voorbehoeding voorde
Mynwerkers in 't graaffchap Styrié'n goed ^ die het ontbyt met
een ftuk gebraaden fpek begonnen , en hen voor de <^olyk de
Poitou bevrydde. Rat, Medendi

,^
Tom. I. pag. 153. *t wcikin

de Droogmaakeryen en Loodwitmaakeryen mede ter voorbe-
hoeding zoude kunnen dienen.
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de eerfte wyze bekwaam was deeze akkerliedeir

tegen de ongefteldheden van de morgen- lucht te

belchutten : daar de laatfte nu alleen gefchikt is,

by fchraale hooge en drooge winden Qk^; en
voor het tegenovergeftelde hen des te vatbaar-

der maakt. Ook was het

2. Beter , altoos eerst te eeten , eer dit

zwaare akkerwerk begonnen werd. Want van

half April wordt die maaltyd ( i ) met aardappe-

len 5 wortelen , erwten , boonen , appelen , of

wat het land opgeeft , als dan eerst ten half ne-

gen uuren gehouden , en het werk nugteren aan-

vaard. En 5 ten ware de gewoonte , van flerk

Tabak rooken , hen befchutte voor de morgen -

lucht , zouden zy waarfchynelyk in die onge-

fteldheden moeten vallen , welke Ramazzini ,

aan de J/^/Z^^/ij/^/^ö Landbouwers (/), die ech-

ter van fchraalder beftaan , dan deeze , voorzien

zyn , toegefchreeven heeft. Van beter drank

bedient men zich ,

3. In de Oldampten ; alwaar men 's mor-

gens , voor dat men begint te werken , eerst een

roggenbroods boterham , met een glas zes gul-

dens bier nuttigt : waren 'er de dierlyke voedfels

en veld- vrugten als boven C ^ ) > of alleen maar

een ftuk fpek by , het was verre nog beter.

5. CCXXIX.

(fc) HuxHAM /. c. Tom. I. pag. 9.

(/) De MorMs Jnificitm y cap. XXXVlll. pag. 3(53. Ncderl,

Vsnaalin^ , pag, 4S4.
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§. CCXXIX. Tot dit gedeelte der voorbe-

hoeding fchynt het Befltitir der Kinderen , met
opzicht tot haare oplweekmg en kvensbefluur te

moeten gebragt worden. — Maar zal men in

dit gewigtig ftuk eene waare voorbehoeding be-

tragten , den grond van het verzwakken en ver-

minderen van de Inwoonderen des Vaderlands ,

zoo zal men by de overweeging van het reeds-

gemelde by de Erfziekten (§. CLXXX.) , en
de raadgeevingen der bereids verhandelde voor-

behoeding ( §. CCXXI - CCXXIIL) , wegens
de verbetering der lichaamen onder de verfchil-

lende lachtsgefteldheid , en die van den damp-
kring 5

gebruik en misbruik der fpyzen en dran-

ken 5 als eene mogelyke afweering van ziekten

,

onder en door dezelven dienen te beginnen. —
Dan , vermits eene taak als deeze , meer dan
een boekdeel zoude vereisfchen , zal ik my moe-
ten vergenoegen met de aanhaaling dier geenen

,

welke zich met vlyd op dit fluk hebben toege-

legd. '— Hoe nu de opvoeding der Kinderen

moet worden betracht , de kwaade gewoonten
verbeterd , de zwangere en zoogende Moeders
en Minnen beftierd worden , kan uit verfcheide-

ne Verhandelingen deezer Maatfchappye , vol*

gens den arbeid van de Heeren Ballaxerd Qm)
en Camper (/0> David (^) en Bikker (/?),

ten

(wO VII. Deel, 2 ftuk, bl. 71 -25^-

C w) Dezelve , bl. 357 - 464.
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ten overvloede geleerd worden. Waar by men
den arbeid van den Heere Sïokke (q^j met
opzicht tot dit Land , kan nazien ; benevens de
^edetiandjche Vertaaitng van den Heer J. Gras-
huis ( f ) , en de raadgeevingen van Rosrn
VAN RosENSTEiN ( j" ) en BucHAN (O » daar

by voegen : alle welke arbeid in de moedertaale

kan geleezen , en voor een maatigen prys ver-

kreegen worden ; van ieder Vaderlands- lievend

Huisvader in zyne verzameling te plaatfen. —
Waar omtrent het zeer te wenfchen ware

:

1. Dat de Moeders meer hunne eigene

Kinderen 5 en dat eenen bekwaamen tyd , (§.
CLXXXI. I.) zoogden.

2. Dat men by gebrek van deeze gelegen-

heid 5 naauwkeurig omtrent het verkie;sen der

Min-

(o) Dezelve, bl. 21-46, enz. Van welke drie Verhande-
lingen men den zaakelyken inhoud , in het Register deezer
Verhandelingen , in het jaar 1772. afzonderlyk uitgegeeven ,

bhidz. 43-47. kan opniaaken ; en het noodige ter byzondere
-voorbehoeding daar uit kiezen.

(p) Verhandeling over het Zog der Vrouwen , Leid. 17Ö3.

(5) XII. Hoofdil. van de Levenswyze dienjlig voor de Zwaw
gsre, zoogende Vrouwen en Kinderen., §. 323-366. pag. 218-256,

(r) Verhandeling ffver de lichaamlekke opvoeding der Kinderen^ en

de miidelen om Burgers van ééne Maatfchappye eene hetere gejieldbeid

te doen verkrygen, Amilerd.

(j) Handleiding tot de kennis en geneezing van de ZieUes, der

Kinderen , Eerfte Hoofdftuk.

(O HuiJJel^ks Geneeskunde , Eerfte. Hoofdil uk.
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Minnen acht gave 00 5 beneden by de voör^

hehoeding der befmettcnde vetmogens , nader te

verklaaren.

3. Dat, door onvermogen des'lichaamsV óf

gebrek aan toereikende middelen , geen van bei-

den kunnende gefcHieden men dan voorzage in

het fchaadelyk voedfel (§. CLXXX. i.); en de
jonge Zuigelingen met zulke middelen hielpe,

die èenigermaate het vette en olieachtige , dat

van natuure in het zog is, vergoedde ; waar van

ik de mogelykheid en het nut in myne eigene

Kinderen gezien heb.

Van de Voorbehoeding , met' Op- '

zicht tot de kwaalyk' toegediende '

Geneesmiddelen.

§. CCXXX. Zoo veel *er aan het verkie-

zen van goede fpyzen en dranken , ter voorbe-

hoedinge en afweeringe van ziekten , gelegeiï

Mgt ; zoo veel te meer dient de zorge te gdan ,

om-

(m) In de aangehaalde Verhandelingen, en de twee laat-^,

He Schryvers omftnndig aangeweezen! —— " Men zie ook
J. F. 2ucKERTS, UnterrkU für rechtjehaffene Eltern enz. Berlin

1764. In welke het verbod te Florence voorkomt , dat geen
JVloeder of Miiine , op ftraffe van banniirement , een Kiod
aan de borst mag leggen , ten zy het iii e2n daar toe' ver-

vaardigd kasje ligge , welk zy; Jlfuccio noemen. \G§ms^kund,
Bibiioth. IL Deel, pag. 170. --' ••

'

Knil, Dstl. Q q
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omtrent het al of niét géfchikt gebruik der Ge-
neesmiddekn. Spyzen en dranken hebben eene

voedende , de geneesmiddelen eene veranderen-

de kragt (z;). De gepaste voorbehoeding tegen

het misbruik derzelven , dient dan voornament-

lyk op de volgende Aanmerkingen en Raadgee-

vingen neder te komen.

1. Werd den liefden -raad voor het alge-

jneene welzyn , van de Heeren Unzer , Tis-

soT , ZiMMERMAN , Baldinguer , en andere

Vrienden van het menfchdom gehoord , en door

den Hooggeleerden Heere van Doeveren,
ter bewaaringe van de gezondheid der Gronin-

gers (w) ^ aangepreezen ; men ontdeed zich

van alle zulke lieden ( §. CLXVIL ) , welke ,

onder den naam van Kimkzalvers en Lanèloo-

pers bekend , de Geneeskonst , niet alleen zon-

der genoegzaamê kunde oefFenen , maar onver-

hinderd zulke middelen aan den man helpen

,

welke meer dan te dikwyls droevige , ja doode-

lyke gevolgen hebben gehad.

2. Was 'er mogelykheid den zulken , wel-

ke in het meerendeel van het Vaderland de in-

wendige pra&yk exerceeren , van betere handlei-

ding te voorzien; en den zoodanigen tot eeöe

rede-

en) H. D. Gaubii I»/?ft. VaxM. MzL 5.430.

(tü) 5erffi, AQ!d^ öiCvpa^t 5SI* Ncderlaadfüiie VcTta-aling

,

bladz. Q^*
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tedelyker kennis van die zaaken , welke zy be-

handelen , op' te leiden ; daar zouden minder

ziekten uit ziekten , ( en laat ik de zaak niec

hooger ophaalen ! ) ontftaan , als 'er boven ,

(§. CLXVII. 4 a^ b, c.d^e.^ aangevveezen zyn,

en onvermydelyk volgen moeten. — Wylen
de Heer P. de Wind , heeft den grond deezer

onkunde (in Zeeland) zoo duidelyk aange-

toond ( .^ 3 j dat ik 5 dien met zulke levendige

verwen

(x) Inde XF/L Aanmerking ^ op de woorden : de Engeljcbe

Chirurgyns zyn in 't algemeen zeer kundig : zegt zyn Ed. pag. I2I.

5, Dit kan ik by ondervinding bevestigen , niet alleen van de
JLngelJche Scbeeps- maar ook van de Leger -Chirurgyns ; dewyl
ik, in het jaar 1747. wanneer het Esqiiader van den Comman-
deur MiTCHELL voor VUsfingen , en de Engeljcbe Trcupen in

Walcheren en Ziiidbeveland lagen , zoo ook op andere tyden ,

veelen daar van aan myn huis en aan myn tafel heb gehad ,

die meest allen de Latynfche taal magtig waren , en iQ Eden-
hurg 5 fommigen zelfs te Leiden en te Parys geftudeerd had-
den. Sedert de Heer A, Monro , thans Vrofeffnr in de Ana-
tomie en Chirurgie te Edenhurg , die een Cblrurgyn van praByk

is , zich een algemeenen roem verworven heeft , en 'er een
Koninglyk Hofpital te Edenhurg , gelyk te Londen , is opge-
lecht 5 is de Chirurgie in Schotland en Engeland , thans in het
zelfde aanzien als de Medicynen : men heeft 'er geleerde C/jf-

rurgyns , zoo wel als DoSioren , en leeren veelen beide weeten-
fchappen te gelyk ; zetten zich ook niet neder , voor dat zy
eenigen tyd ter zee ofte veld gediend hebben. De meesten,
die ik hier in Zeeland gefprooken heb , hadden de Tafels van
EüSTACHiüs , en de Anatomie van Winslow by zich. Onze
jiuteur (Lind) zelf, die ais Chirurgyn heeft ten oorlog ge-
vaaren , in Guinee geweest , de Latynfche taal machtig , cii

thans Medicince DoUor is
, geeft daar bewys van.

Ik wenfchte , dat ik het zelfde kon zzz'i'zi')^ van onze Ne--

derlnndfche Scheeps- Chirurgyns in 't algemeen ; maar , helaas !

Hoe weinigen zyn 'er onder , die de franfche o? 'Engelfche ,

veel min de Latynfche taal kundig zyn ? waar van het baard-
* fcbeeren de oorzaak is. Gegoede lieden willen hunne Kin-

Q q 2 de-
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verwen niet kunnende afmaaien , zyn Wel Eds*
woorden in eene Aanteekening beneden mede-
deele. Waar by tefFens de middelen opgegee-

ven zyn , welke tot verbetering van de Chtrur-

gijns i ter zee vaarende, flrekken kunnen (j/) ;

waar van men reeds de heilzaame uitwerkirjgen

,

door deeze of andere bevveegmiddelen aan den
gang geraakt , gewaar wordt. — Althans zoo

on-

deren tot dat handwerk , het geen een Paruikmaaker beter

voegt , dan een Heelmeester , niet overgeeven ; 't zyn min-
Termogende , die het niet zouden uithouden , hunne Kinde-
Ten Lflty» te laaten leeren , en naar Academiën en Hospitalen

te zenden , waar van men CJjirurgyfis ziet voorkomen. De
meeste Ouders hier hunne Kinderen , zoo lang zy op de C/;/-

a-iirgyns winkels zyn , tot last hebbende , zenden dezelve in

zee , zoo dra de vier leerjaaren geëindigd zyn,- dus ziet men
^agelyks jongens van 13 of 14 jaaren , voor derde Meester
naar Oost -Indien gaan , die hunne moedertaal nog niet ken-
jien , veel min andere taaien , die de behoorlyke gronden van
t1e Anatomie en Chirurgie niet hebben , veel min de Pbarmacie

en Medicynen; echter komen zy fcheep , niet alleen voor Cbi-

rw'gyfi 5 maar ook voor Do^or en Apotbecar , moetende leii

jninilen , by aflyvigheid van den Opper- of Onder-Meester

,

(§. CLXX. 3. not. ƒ•) derzelver plaats bekleeden ; hebben
noch op het Schip , noch in de Indien

,
gelegenheid van ooit

de Anatomie te oeffenen
;
gaan, t'huis gekomen zynde, met

2iet eerde fchip , indien mogelyk, voor Onder-meester, ver-

bolgens voor Opper- meester , wederom in zee , zonder ooit

;gronden van Anatomie, Chirurgie, Pbarmacie^ oï Medicynsn te

hebben kunnen leggen enz. en zoo zetten zy zich , lang ge-

noeg gevaaren hebbende , fommigen neder op dorpen , om
aldaar de Geneeskonst te oeffenen.'*

(y) 59 Tn opzicht van de Oost-Indijche Vaart dcezer landen ,

eoude het ook van groot nut kannen zyn, indien 'er by ieder

karaer
, gelyk thans in Vranrkyk en Engeland , 1 effen over de

Oeconomia Animalis , Scheeps-ziekten , en Medicinale kist wier-

den gegceyen , en Uieumud tot het Exmsn wierd toegelaaten

,

teil
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onderwyzen bereids de Heeren L. Patyn en

S. DE MoNCHY de Geneeskonsc , ten diende,

der Zeevaarenden en andere Leerlingen , in de

moedertaale te Rotterdam fs J. Welke inrich-

tingen te wenfchen waren , dat ook in andere (le-

den , alwaar de Oost' en West - Tndifche vaart

bloeit , mochten worden in het werk gefield

;

ten einde de Nedeilandfche Heelmeesters , van

den aanbeginne , ook die kundigheden verkree-

gen 5 door welken zy op de fcheepen enz. de

Geneeskonst op redelyker gronden konden uit-

oeffenen : en daar na , ten platten lande zich

neerzettende , hunne verkreegene en vermeer-

derde kundigheden , den landlieden onderfchei-

dener toedienen. — Zoude het ook veel in-

hebben , om gelyken onderwys in andere bin-

nenfteden , onder welke groote Diftri&en be-

hooren, ^\s Delfland y Rhynlandy Noord- Hol-
land ,

ten 'zy alvorens die leflen te hebben bygewoond j indien dai%

verder de Scbeeps - Cbirwgyns verpligt werden aanteekening te

houden, niet alleen van'het getal d~'er manfchap, der zieken,

en derzelver toevallen ; de plaats , waar zich doorgaande
ziekten openbaarden ; maar ook van den wind , de gefteld*

heid der lacht , de graden van hitte of koude op eiken dag ,

volgens het Thenmmetnim, en dat van zulke Journalen vervol-

gens een afchrift wierd ter hand gefteld aan hem , wiens post
het was leflen te freeven , zou de fcheeps -Tw^^ftyw- oeflening

wel haast eene betere gedaante verkrygen/* Op de mr>gshaaU
rfcp/a'at^ , bladz. 123 , 124.

(2) Volgens aanfl:elling van de Edele Achtbaare Heeren
Regenten der Stad Rotterdam , tot Profejjores MedicirKS^Jioüo-

'rarii, Geneeshmë^S BMotbeek, VL Deel, I. Huk
^ pag. 215'.

UüO. J770,

Oq3
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LAND , Friesland , Groningen , enz. zonder

opzicht tot de Vaart , by de Le&oraten in de
Anatomie en Chirurgie, welke toch in de mees-

te gevestigd zyn , te laaten geeven ; waar door

de Leerlingen in de Heelkunde , de eerde be-

ginfelen van de natuur en aart der ziekten , aan

dit land eigen , en derzclver geneezing, benevens

de hoedanigheid , en de noodige gifte der middelen

daar toe dienende, konden genieten: om allengs-

kens , door behulp van goede Schryvers , beter

gronden te leeren krygen. — Wylen de Hoog-
geleerde Heer J. dk Gorter had in zyn leven

op zulke middelen al gedacht (^) ; en had daar-

om zyne Gezuiverde Geneeskonst in de moeder-

taaie uitgegeeven. — In rEcole de Medicine

te Farys zyn 5 Koninglyke Hoogleeraaren ; 3
in den Jardin Royal ; 1 2 in St. Cume ; welke

alle de gedeelten der Genees- en Heelkunde in de
taal van het Ryk in 't openbaar onderwyzen. —

-

Men weet, wat men in Sweeden gedaan hebbe,

ter verbeteringe van de Land-pra&yk (h). —
Wat het oogmerk der Heeren Tissox en Bikker

ge-

C^) In de Voorrede van zyne Gezuiverde Geneeskonst,

(&) „ Het is (namentl.yk) ecne gewoonte in Sweedeti , dat

^e Geneesheercn , die van de Kroon geld trekken , van tyd

tot tyd aan het Collegie der Geneeskunde in Stokholm hunno
Avaarneemingen moeten bekend maaken , dewelke dan van
het Collegie dóór den druk gemeen gemaakt worden. In het
jaar 1756. heeft men daar mede een begin gemaakt ; en dit

ïluk , welk het brecdvoerigfte van allen is, moet aangemerkt
^vorden als een vervolg yau dat, welk in het jaar 1761. is

iu het licht gegeeven. ']

De
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geweest zy in hunne Raadgeevingen aan den ge-*

meenen man enz. Hoe gelukkig de Baron van
SWIE TEN geflaagd hebbe in ^yn kort zaakryk

Opdel van de Leger- ziekten ! En hoe nuttig

de

„De Provinciale Geneesheeren befchryven daarin de ziekten,

"welke hier eu daar regeeren; geeven op de luchtsgefteldheid,

welke men ten tyde van algemeen heerfchende ziekten heefc

waargenomen ; fpreeken van de geneeswyze ; en deelen t ef-

fens de zonderlingfte waarneemingen mede ; vergeetende ins-

pelyks niet te fpreeken van de kruiden , welke aldaar groei-

jen , en in de Geneeskunde konnen gebruikt worden , van
de gezondbronnen , en den toeftand der Aptheken. Daaren-
boven vindt men in dit laatfle Huk , een omftandig bcrigt

van de inenting der Kinderpokjes in Siveeden , van de Leffen
in de Onüsed- en Heelkunde^ die door den Heer Martin-
gegeeven worden ; van die in de Vroedkunde door den Heer
ScHULZ,- en van de onderrechtingen in de Natuurlyke His*
torie en Aptheker^ kunde , welke de Heer Bergius geeft ;

als ook van de oprechting van het Comptoir voor de Minnen ,

en van 't nut, te weeggebragt door de Geneesheeren, aan wel-
ken de oppasfing der arme Zieken in de Hoofdftad is aanbe-
voolen. Üit alle deeze berigten blykt ten klaarften de yver
en zorge , welke het Collegie der Geneeskunde voor de elen-

dige burgers heeft. Het geld , welk ingebragt wordt voor
de buirenlandfche Mineraal - wateren , wordt hefteed , om ge-
neesmiddelen voor arme zieken te koopen. Indien op deeze
of geene plaats eene ziekte regeerd , worden Geneesheeren
daar naartoe gezonden , om derzelver aart te ontdekken ,

en de beste Geneesmiddelen aan de hand te geeven ; zelfs

iieeft men de beste middelen voor het Vee bekend gemaakt-*'

Geneeskundige Bibliotb. VJ. Deel, 3. ftuk, pag. 539? 540»
[Het ontbreekt in het Vaderland niet aan liefdaadigc gedich-
ten 5 en inüelllngen voor de bezorging der armen in de ftedea
en op de dorpen , ook niet overal aan 'sLands Vaderlyke
zorgc in het tegengaan van doorgaande ziekten (g.GCXXXII.),
of gemeenfchapppelyke infteliingen , tot redding van elcndi-
gen ; waar van de oprechting van de Maatfchapp.ys der Dren^
Mingen te Amflerdam ; en de inrichting, om arme Kraam-
vrouwen , onder de Roomfchgezinden , van betere hulpe te
voorzien , tot allerroemwaardigfte voorbeelden verftrekken

;

maar wat 'er ia deezeu noch ontbreekt , zal beneden nader
blykea, —«• j

Qq 4
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de arbeid van den Heere de Man over de Rot-^

koortfm zy ! — [ Werd het loflyk voorbeeld

van 'den Heere J. . D a c h s , Chirurs:yn ^ Major
onmr zyn DoorL Hoogheids Regiment , Orange
Gelderiand ^ ( g. Lil. not. n. pag. 136.) nage-

volgd ; die, geduurende een rondj'aar, de ziek-

ten onder de Militairen , in de Kwartieren en
het Hospital ^ te Sluis in Vlaanderen in garni-

zoen zynde , heeft waargenomen , zoo naauw-

keurig befchreeven , en met gefchikte regelen

,

ter voorbehoedinge , gelieven gemeen te maa-

ken : zoo zal de allernuttigfte inftelling van den
Hertog DE Choiseul , voor de Koninglyke Hos-
fitalen in Vranktyk (§. IV. nor./, m.^ , onge-

voelig in de Nederlanden worden ingevoerd :

wanneer men ras een volkomen zamenftel over

de ziekten in verfchillende fteden , op gelyken

tyd waargenomen, bekomen zal ; en uit deezen

fchat van waarneeming^n , goede handleidingen

voor de JSederiandfche PraEfi^yns zien geboren

worden. — Waar dcor de nuttigheid van weer-

liundige waarneemingen (§. CCXIX. ) te doen^

gelyk in de evengenoemde mede gefchied zyn ,

meer en meer blyken z^l ; en dezelve eenftem-

mig gefchiedende, ook dit gebrek vervullen zul-

len , het welk de Heer j. F. Martinet , ter

verbetering van de Natuurlyke Hijforie , heeft

voorgedraagen ( c ) , om in elke onderfcheidene

Pra^

Cc) Hollatidfche Maatfchappy , JX. Deel j 2« ftuk , bl. 239-
318. noni. 1(5-19.
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Provincie iXnet gelyke werktuigen ,
gelyktydig enz.

te worden genomen. Welke nuttige uitvoering

thans minder tegenftand vinden zoude , dan men
zich mogelyk daar van verbeeld , uit aanmerking

dat 'er bereids liefhebbers van den eerlten rang

onder de Heeren Militére Officieren gevonden

worden , die met hunne naauwkeurige waarnee-

mingen , het Vaderland , zoo wel als de Natuur-

kundige weetenfchap , verpligt en verrykt heb-

ben (c^) ; en deeze nuttige liefhebbery , he.

den algemeener dan ooit , betracht wordt (^) :

gelyk uit het voorbeeld van den Heere Dachs
zelve , mede gebleeken is. —-— De Edele
Maatfchappye overweege zelve het gewigt van

dit allerheilzaamst onderwerp : bevordere hec

zelve door haaren vermogenden invloed ; of
hechte het aan de taak van haaien Oeconomi^

[cheii

(c*) Onder welke met recht de Heer R. Holl te noemen
is , die federt het jaar 1769 tot Maart 1774* als Cadet -Bom-
lar(lier ^ te Ziitpben ; en van Mey 1774 tot 1775. als Tweede
Luitenant "oan de Artilkris te Breda , met goeds overeenflem-
niende werktuigen, behoorlyk geplaatst , ter bekwaamer tyd
genomen , en met de verelCchte oplettenheid heeft aangete-
kend : van welke die van 1773, tot 1775. in het IV. en V.
Deel van de Natuurk. Ferbandelüigen , zoo wel als zyne geleer-

de Aanmerkingen , weerkundige Tafels ,' de agt voornaamft^
Hoofdvvinden , benevens die van de Regen, Sneeuw, Hagel
en Mist -winden enz. gevonden worden. —- Een arbeid,
zoo loffelyk , dat ze alle aanmoediging verdient ; alzoo uit
dezelve de grooter, veranderingen van hitte en koude te- Zwt-
pben , en in Zeeland, ook grooter , dan in Hollanö,
blyken.

(^) Dszelfle Verhandelingen, V. Deel,, pag. ^44-701.

<2q s
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fchen Tak , by welke geene middelen ter aan-

moediginge , of de noodige werktuigen ont-

breeken zullen , om deeze raderen behoorlyk

aan den gang te krygen ; en de volyverige en
allezints toe bekwaame Nederlanders zoo lustig

te zien arbeiden , als de vlugge Franfchen be-

reids gedaan hebben [^]. Waarom ik hetzelve,

jnet den vereifchten eerbied , in haaren fchooc

nederlegge ! ] — Mag het eindelyk den JV^-

êerlandjche Leerlingen gebeuren , de vervulling

van den allernuttigften raad van den Hooggeleer-

den Heere van Doever^in (§. CCXXXII. 2. ^.)

te mogen zien ! de Kweek -fchoolen zullen ras

gebooren zyn ; en de nooddwang , om in vreem-

de Landen genoegzaamen voorraad op te doen ,

ophouden ; die dan zelve in het Vaderland ge-

noegzaam te bekomen zyn zal.

3. [ Dorpelingen en Land - lieden kunnen
zich midlerwyl van den raad des Hooggeleerden

Heere N. G. Oosterdyk [^] met vrugt bedie-

nen, door bekwaame Domoren , in de fteden al

te bekrompen leeveqde , naar buiten te lokken

,

en

[rfj Het plan behoeft zoo omflagtig; niette zyn , als het
in de opgegeevene plaatfen is medegedeeld , *t welk veelea
van dit heilzaame werk zoude affchrikken. Wanneer alleen

het noodige wegens de ligging van de fteden en andere zaa-

jcen , den grond , dampkring, enz. betreffende, rer bepaalin-

jge van de Ed. Maatfchappye te ftellen , wierden opgegeeven,
zoo zoude zulks voor eerst al volftaan kunnen.]

[]e^ Oratio ds Stuiio Medico in coimmne RcipuUiciz bonum ^

quavis^opsra dirigendo &c. 1775. pag. 31.2
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en van eerlyke belooningen , welke ter beoef-

ninge van de Geneeskunde vereisfchen , te voor-

zien ; om als lieden van kunde , zonder laage

kunstgreepen van kwakzalveryen , enz. de Ge-
neeskunde onderde Land -lieden te oefFenen. -

—

Dat den Bezitteren der Heerlykheden , en den
Regeerderen derzelve, zoo wel moge bevallen,

dat 'er genoegzaame middelen mogen worden

gevonden , om dit gewenfchte oogmerk te be-.

reiken ! ]

4. Ter voorbehoedinge van ziekten , uit

kwaalyk toegediende Geneesmiddelen , behoort

het nalaaten , van zich zelven , zonder genoeg-

zaamen grond , Medicynen toe te dienen. De-
welke , offchoon zy door de Schryveren wel zyn.

opgegeeven , door verkeerde toepasfing kwaalyk

gebruikt worden , min vereifchte uitwerkingen

moeten hebben. —
5. Dat men zich , zoo weinig mogelyk ,

van Geneesmiddelen ter voorbehoedinge buiten

noodzaak bediene ; ten einde het lichaam , door

derzelver aandoenlyk vermogen (§. CCXXX.),
zelve niet tot ziekten voorgefchikt worde ; of

het vermogen der voorbehoedende middelen ,

kragteloos gemaakt worde , wanneer die met vrugt

zouden kunnen gebruikt worden.

6. In tegendeel bediene men zich van goe-

de Geneesmiddelen ter voorbehoedinge , door

een
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een kundig Arts voorgefchreeven ; of door on-
dervindinge , en de eigene lichaamsgefteldheid

,

zoodanig bevonden , dat de uitkomst altoos aan

de begeerde oogmerken voldaan hebbe. — In

\ gemeen dienen die zoo ingericht te zyn , dat

zy de ontfpanning der te ftrakke vezelen bevor-

deren ; de verilapte verfterken ; het lichaam by
de onzichtbaare uitwaasfeming bewaaren ; en de

te rug gebleevene , en daar uit ontftaande opvul-

ling der vaten , en uitzetting der vogten , ver-

minderen ; en door de gefchiktfte wegen ont-

lasten. —

"Fan het tegengaan der besmettende
VERMOGENS , met opzicht tot de

VOORBEIIOEDING.

§. CCXXXI. Geen onderwerp is 'er , het

geen mogelyk minder in deszelfs waaren aart en

verflindende gevolgen wordt ingezien , en in het

gemeen meer wordt verwaarloosd , dan even dit

,

waar omtrent den gepasten raad der voorbehoe-

dinge thans moet gegeeven worden Overbillyk

is het zelve dan de aandacht van de Vaderen des

Vaderlands , van de Hoofden van Gemeenfchap-

pen en Huisgezinnen ,
ja van een ieder voor zich

zelven , waardig : om in tyds naar gepaste mid-

delen om te zien , ten einde deszelfs geweld ea
woe-
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woede , in het berooven der Burgeren en Inge*

zetenen , te fluiten , en tegen te gaan ; de on-

herftelbaare gevolgen en onheilen , wegens het

verminken en ondermynen van de fterkte in by-

zondere lichaamen , die van het eene kroost op

het andere worden overgeplant en nederdaalen ,

wezendlyker te verhoeden ; en min - gevreesde

befmettingen zorgvuldiger te vermyden.

Ongelooflyk is het , wat aantal inwoonderen jaar-

lyks door befmettende ziekten ( §. CXLV, co-

ROLL. IL ) het Vaderland ontrukt wordt. Wel
opgemaakte Sterflysten uit alle plaatfen des Va-
derlands ( §. LXXXIX. coROLL. VI. not. a. ) ,

zouden het zegel aan deeze waarheid hechten.

Het laat in de Geneeskunde geen twyfFel over ,

of 'er zyn 'er meer aan de Kinderziekte omge^
komen , dan 'er door de Pest verflonden zyn (jT).— Hoe groot het andere fmet zy, dat zoo veel

verwoesting (§. CLXIX. CLXXil. coroll. I.)

in het nakroost verwekt , is niet zeker te bepaa-

len ; en wat wreede flagtingen de Teeringen aan-

rechten , is boven
( §. CXCV. ) meer dan te

duidelyk gebleeken.

§. CCXXXII. Ten aanzien van de midde-

len ter verbeteringe :

I. Met opzicht tot de Kinderziekte , be-
vestigen

^.) Naauw-

(ƒ) ROSEN VAN RoSrNSTElNj FuRSTENEAü; &C,
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a.^ Naauwkeurige waarneemingen het groo-

te nut van de Inëntinge der Kinderpokjes , boven
den natuurlyken weg van befraettinge , uit het

geringe getal dooden der eerden , tegen dat der

anderen , waarvan het verfchil zeer groot is (g-).

Weshalven deeze , ter plaatfe , alwaar die alge-

meen kan ingevoerd worden , met de noodige

voorzigtigheid , wegens nieuwe verfpreiding van

het fmet , om door verbetering geen verflimme-

ling te bewerken , als het beste behoed middel

voor ieder individtnm , ter voorkominge van

de gevreesde gevolgen deezer ziekte , van aile

ïechtfchaapene Geneesheeren dient aangepree-

%Qx\ , en op de best mogelyke wyze bevorderd

te worden. —
h.) Dan, gemerkt men allen, als nog tot

deeze heilzaame konst - bewerking njet overhaa-

len kan ; en het tot heden niet wel mogelyk

fchynt , wanneer het pokfmet algemeen op ze-

kere plaatfen heeft post gevat , het zelve , door

middel van de inëntinge , aan allen zonder on-

derfcheid , welke die nog niet ondergaan heb-

ben 5

(5") Verzameling van 'tiaauivkeurige L'^sten enz. §. CXIII. pag.

SB. Brief van W. van Doeveren aan den Wel Ed. zeer Gel,

Ileere E. Sandifort , enz. Behelzende een Berigt van den ge^

lukkigen uitjlag van de inenting der Kinderpokjes , onlangs te Gro-^

ningen ondervonden , 'sHage 1770. bl. 5. enz, of Geneesk. BihL

V. Deel 3. ft uk, pag. 718. [Vergeleeken met myne Proeve

over de voorhelmdinge der Kinderpokjes , Le'Ki. I77C. §. III. not,

d,e,f, png.4,5. 238, 239.]
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ben , ( ten minften niet zoo giinftig (h^ , ab
te Groningen , ) mede te deelen : zoo hebben

andere niet min op bekwaame middelen bedacht

geweest , ora die poogingen , welke voor het

algemeener gebruik der inëntinge , of by dezel-

ve , zyn in 't werk gefteld , te beproeven (/) ;

en door dezelve zoo de afweeringe van het pok-

fmet , als eene merkelyke verzagtinge van de

koorts 5 en de gevolgen daar van , in het begin,

den

(5) Brief des Hooggel. Heere van Doeveren op de aan.-

gehaalde plaats.

(f) [^ Proeve over de Voorhehoeding enz. §. XXXVII. p. ii5-
318. §. XLII. II. pag. 1(59-231.] LoBB heeft niet alleen

de mogelykheid beweezen , van de koorts in het eerfte tyd-
perk te kunnen tegengaan ; maar ook de afweering van het
pokfmet zelve , in eenige onderwerpen bevestigd. Traite d&

lapetite Ferole , Paris 1749. Tom. L chap. IX. p. 285 & fiiiv.

& Tom. II. §. 639. Aphor. 20. pag. 415. & fuiv. Hilary
zag nimmer zamenvloeijende pokjes op het gebruik zyner
middelen volgen ; en zegt : „ dat die geenen , welke
niet voor de inëntinge zyn , zoo verre hy tot heden by be-
vinding geleerd had , alle de voordeelen van de inenting ge-
aiieten konden, ten minften met opzicht van het medegedeelde
fmet. " A Pra^ical EJfay on the fmall-pox, Lond. 1740. pag-
59, 60. Bekend zyn de waarneemingen van Rosen van Ro-
SENSTEIN, der Kon. Sived* Academie der WiJJenJchaffen , AhhandL
auf das jarh 1751. II. Theil , pag. 32. Uitgezogte FerbandeL
II. Deel , pag. gi^o. Handleiding tot de kennis en geneezing van
de ziekten der Kinderen^ pag. 282. De nuttigheid der
voorbereidinge is mede zeer duidelyk aan den Hooggel. Heer
YAN Doeveren (^Brief enz. bl. 10.) in eenigen, zoo bejaar-
den als Kinderen ., gebleeken ; die onder het gebruik der
voorbereidende middelen en levenswyze , door de natuurly-
ke befmetting zyn verrast geworden ; of die op dezelfde ma-
nier vooraf behandeld zynde , de natuurlyke Pokjes hebben
gekreegen , en daar door die ziekte , even als waren ze in-

leent , zeer gemakkelyk ondergaan h4cbben.'*
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den aanwas , (laat en voortduuring dier ziekte

te bewerken ; en , naar gelang van deeze , de
veelheid der pok • puistjes , en den ecter in de-

zelve , te verminderen ; de ziekte fpoediger te

doen afloópen ; en langs deezen weg mede eene
merkelyke verandering in deeze ziekte te wege
te brengen ; een groocer getal befinetten te be-

waaren , en dus eene wezendlyker voorbehoe-

ding te betrachten (/è) ! En , worden beido

deeze middelen op de vereifchte wyze , met af-

leggen van weerhoudende vooroordeelen , naar

de omftandigheden der zaaken aangewend ; zoo
zal alles misfen moeten , indien door dezelve

aiiet eene graifche verzagting over de Kinderpok-

jes in 't gemeen , en het beloop der ziekte in ie-

der byzonder geval bewerkt worde ! Mits men

,

c.) De

()^) [ Veel zoude ik hier uit herhaalde bevindingen , en
'een groot aantal Proeven , kunnen byvoegen : zoo wegens
liet ganfch afwenden van het pokfmet ! het verzagten van de
ïiitflag- koorts , of die van het eerfle tydperk ; veranderen'

van confluentes in discreta^ ; fpoediger afloop der ziekten ; te

ïecht brengen van gangrcdnofcè ; welke eerder eene afzonder-

lyke Verhandeling Ichynen te vereisfchen , dan tot dit Ant-
•woord , 't welk de Maatfchappy verwagt , kunnen betrek-

kelyk gemaakt , veel min by deeze volzaakryke nooten ge-

plaatst te worden. Laat het genoeg zyn , om de twee
hoofd - waarheden^ in den text geftaafd , vast te houden

;

ie weeten : dat in doorgaande befmettinge van Kinder - ziekte y

eene algemsene Inê-iting ; en voor die geencn, welke geraoeds-

lialven, of om andere reden, daar niet toe kunnen overgaan
;

eene algemesne voorbchoeding allernoodzaakelykst zyn : om den
"voortgang van het vergit' te (luiten , de ziekte te verminde-
len , het duurc menfchen -bloed te fpaarcn , en den luister

van dit Gemeenc-bcst , door de veelheid huarer burgeren ,

heerlyk te maaken ! j
'
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c. ) De byzondere en hirgerlyh voorbehoe-

èing daar by m acht neeme (/).

2. Belangende hec beftuur en het voorzien

in andere algemeene doorgaande en fomtyds be-

fmecceiide ziekeen , heeft :

^.) De Hooggeleerde Heer van Doeve-
ren , uit o\/ervveeginge , dat de befmettende

vern-io^ens zich doorgaans eerst vertoonen in

de afgelegene hoeken der (leden ; en in de be-

dompte en bekrompene kamertjes der fchaamele

gemeente, van dekfel, voedfel en anderen nood-

druft ontbloot , meest woeden ( §. CXXXIV.) ;

en , uit aanmerkinge van het gebrekkige in hec

geneeskundig beftuur , het min gefchikte gebruik

der aangewende geneesmiddelen , de heerfchen-

de armoede , en gebrek van al het noodige , en

daar mede verzeld gaande zorge en kommer , dat

het billyk te verwonderen zy, hoe 'er eenen der

2ulken te recht raake ; het oprechten van algemeem

Zieken huizen , als het gepastfte middel tot her-

ftel en verbetering van alle deeze kwaaden > aU
lernadrukkelykst voorgefteld ( m ). De meeste

groote fteden in Europa zyn daar van voorzien :

de eer der fteden zoude hier door bevorderd , het

nut der Hooge Schooien betragt , en veele kos-

ten kunnen befpaard worden ; en vooral de be-

zor

(/) J. DiEMERBROEK dd VaHotis £ƒ Morhillis , eap^-Vi. pag
377- [_Proe'üe over de Foorheboeding enz, p«g. 131 enz.

(w) Scrm. Jcad, pag. 585 59. N'^'i^'rl, Vdrtal. bl, 64 j 6^,

^FllL DsiU R r
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zorging der zieken , onder bekwaame Opzien-

ders , Heel- en Geneeskundigen , worden toe-

vertrouwd : waar door den Leerlingen in de Ge-

nees ^ en Heelkunde den weg gebaand was ( §.

CCXXX.) , om 5 onder opzicht van bekwaame

Mannen , in de beoefFenende kennis der beide

iveetenfchappen grondiger onderleid te worden*— [ De Hooggeleerde Heer N. G. Ooster-

DYK heeft van gelyken op deeze heilzaame voor-

zorge kragtig aangedrongen , en dezelve niet al-

leen tot het ontfangen van armen en onvermo-

genden , en ter beteugelinge van voortloopen-

de befmettingen de beste geoordeeld ; maar die

teiffens in deeze dagen allerbekwaamst geoordeeld

om de voorbehoeding der Kinderpokjes in de-

zelve 5 door inëntinge te bekomen, , en zoo wel

voor het leven der behoeftigen , als dat der ver-

mogenden , zorge te draagen ( //^ ). Hoe gun-

flig men over de Inëntinge denke , en die als

een voornaam middel ter voorbehoedinge in zich

zelven , mag en moet aanpryzen en oefFenen ;

zoo ftaat het echter by de meesten , zelfs voor-

Itanders van de Inëntinge zynde , vast ; dat de

pokjes , door inëntinge medegedeeld , befmetten

konnen (^n). — Waarom voornaame Mogen-
he-

(m) \lOrat.cita:. pag. 23,24.]

(71) [_Proem over de roorbeboeding
^
pag. 136, 140- 143 en

149- 153. B. Dim s DAL E in zyne J^edenkmgeri over eene alge^

meene en deelswyze of hyzondere inëntinge der Kinder - pokjes ,. RotU

1777. waar in veele gewigtige waarheden voorkomen, tot de

büveuftaaude onderwerpen betrckkelyk, ]
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heden exprèsfe huizen , daar toe gerchikt , by
hunne Refidentie - fteden hebben laaten oprech-

ten (ö). ] En by aldien de kosten daar toe

aan veele fteden afzien mochten baaren , zoo is

geen Land daar toe gefchikter , dan ons Vader-

land ; in 't welk, door de wyze voorzorge der

Overheden en Regeerders der Steden , by de

befmettelyke Ziekte van 1664 en 1665. ( §•

CLXXI.) , openbaare Zieken huizen , by de

voornaamfte fteden van Nederland y.yngehonwd:

welke , gelukkig ledig ftaande ! tot die heilzaam

oogmerk konden van nut zyn. —
b. ) En wat het beftuur der Dorpelingen

,

en der bewoonderen ten platten lande betreft

,

zoo ftrekke daar toe de Lands - Vaderlyke zorge

van den Raad van Staaten ^ %Q\y\ in de Majom
van 'sBofch ; om , zoo dra zich eenige ziekte

onder de arme inwoonders derzelve openbaart ,

die van een of meer Geneesheeren , van 's lands

wegen , met het noodige voorzien , te hulpe te

komen ; benevens de zorge van de Staaten des

Kwartiers van Nymegen, in de ziekte te Mau-
fik , enz. ( §. LVIIL ) ; tot een allergewenfcht

voorbeeld van navolginge , alle rechtaartige Bur-

gervaderen overwaardig

!

Co^ Te Londen, [te Tancras en ColdBath-FieUs"] te'Stokholm^

te Petersburg , te Keppenbagen , in Frankryk, in de hoofdilad

vau de Landvoogdy van cfen Hertog de Vilars enz, •

Rr i ^
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3. Ter beteugelinge van de keimelyke ziekte

heeft de Fleer van Doeveren (/?) , de waak-

zaamheid 5 ter bepaalinge van den voortgang ,

en ter uitroeijinge van derzelver oorzaaken , aan

der zorge der Groningfche Overheid , opentlyk

voorgedraagen. Welke tot alle plaacfen van het

Vaderland , in welken die wortelen gefchooten

heeft , betrekkelyk blyve !

4. Ten aanzien van de Water- vrees, door

de beet van dolle honden veroorzaakt , zoude

eene raerkelyke voorbehoeding kunnen betragt

worden , wanneer een groot gedeelte van derzel-

ver getal verminderd , of by heete zomers een

verbod op dezelve gelegd wierde ; gelyk in vee-

Ie plaatfen van de Nederlanden allernuttigst ge-

fchiedt.

5. Eindelyk de befraettinge , welke in de

wei'VOgten haare zitplaats heeft, becreftende :

moest de aanraaking zoo veel mogelyk vermyd
wor-

(p) Serm. jicad. pag;. 57. NederL VertaL bl. 63. Wat
uitwerking het Comptoir der Minnen in Stokhotm ( §. CCXXXO
gehad hebbe , is uit het volgende berigt daar van ligt op te

maaken. 5, Men ondervindt (dus luidt het) in Swceden de
nuttigheid van het Comptoir der Minnen. Men heeft bevon-
den , dat de Venusziekte in Stokholm zeer verminderd is, na
dat men op de Minnen naauwkeurig acht gegeeven heeft ,

-waar van men het nut zeer ligt zal kunnen begrypen , als

men verneemt , dat van 295 Minnen , die zich aan dat comp-

toir hadden aangemeld, üegts 152 goedgekeurd zyn.'' C^
tiscik, BihliQtib* VI. Deel , pug. o4o«
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worden , dat , in bekrompene wooningjes ( §.

CLXXII. coR. I.) , byna onmogelyk is ; en an-

dere befmectende ziekten (§. CLVIIL i.), hoe-

danige ook de beklaachelyke Teeringe is , dien

voortgang genomen hebbende , dat de geneezing

daar van hoopeloos fchynt , door van een fchei^

ding yan de onderling tot malkander betrekking'

hebbende paaren , hoewel hard ! liever gemyd,
dan de overfinetting daar van onweetende bevor-

derd worden (^),

Van de beweeging en rust, ^/ lee-
DiGHEiD , met opzicht tot de

VOORBE HOE DING. x

§. CCXXXIII. Hoedanig men de gebrek-

kige beweeging verandere , de kwynende op-

beure , en de ledigheid verbetere , is uit het

boven (§. CLXXIIl — CLXXV, ) verhandelde

genoegzaam af te neemen : als in het tegenover-

geftelde te zoeken , en die te verbeteren. Het
Goddelyk bevel , om , naar den zonden -val

,

in het zweet zynes aanfchyns zyn brood te ee-

ten (f) 5 is heden zoo noodig , als het gebruik

vaa

(^) Hoe zorgvuldig men in Italien op dit fluk is , blykc
uit Magazzino Toscano d'indiiftrione e di piacepe^ Tom. 1. Li-

i voriio 1755. vel Comment. de reb. infp, nai. ^ medic, geft. Vol.

[ VII. pag. 316, 317.

(r) Gcnef. UI. VS. jg.

Rr o
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van gefcbikte fpyzen en dranken , terbewaaringe

van de gezondheid , en afweeringe der ziekten.
-— Want , of fchoon de Goddelyke Wet, we-
gens de ftrenge Sabbaths ruste , beval ,' dat de

Jlsraélftm zich niet ver heen begeeven moch-
ten C-0 » ^'^^ gedoogde dezelve eene Sabbats-

reize ; van getrouwe Waarneemers der Wet zel-

ve betragt (^ : naardien de beweeging den
menfch zoo nacuurlyk, als het. gebruik der fpyze

zelve is. ^— Den arbeid van anderen , welke

niet opzet over dit ftuk gehandeld hebben (f/),

wederom vooronderftellende , zal ik eenige wei-

nige aanmerkingen hier byvoegen.

1. Aanzienelyke lieden behoorden dan ge-

noeg van de noodzaakelykheid der veranderingen

in hunne divertijjementen overreed te zyn , om
meer beweeging en minder zitten by dezelve in

acht te neemen : waar onder het paard - ryden

,

naar den raad van den beroemden Heer Boer-
II A A V E , thans meer dan voorheen , geoefFend

wordt.

2. Zittende Ambachts- lieden 5 behoorden

liever eenigen tyd van den dag^ het gereedfchap

neder-

(O Levit. XXlir. VS. 7.

(t) Handel. 1. vs. 12.

(zO L. Stokke § 290. p. T94, 195. BüCHAN, V.hoofdd.
pag. 89 enz. en voor het geneeskundige F. Hoffmann. De
motu , optima corporis medicina. Oper. Supplem. I. pag. 685. &
Carol. a LhNNs Amcsnim* Academica ^ Vol. VII. Difi'. CXXV.
pas. ï.
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nederleggende , met eenen verhaasten {tap , de
verfche lucht door de longen en leden te laaten

blaazen ; dan, volgens gewoonte , den geringen

tyd , dien zy over hebben van hunne kostwin-

ninge , onder het fmooken van een pypje , met
hunne buuren door te brengen.

3. Voornamentlyk komt het op den kwy-
nenden Winkelier ^ en te weinig werk hebbende

Trafiqtianten aan : waar toe de Voorbehoeding

van Neêrlands Koophandel , door deeze Maat-

fchappy met Eere -penningen bekroond (z?) ;

benevens de aanpryzende verbetering van eenen

mogelyken landbouw der zandige landen (te) enz.

van die gezegende uitwerkingen te wenfchen zyn,
dat het gebrek van beweeginge enz. en den kwy-
nenden (laat der arme ftedelingen, dermaate daar

door moge verbeterd worden , en de gewoone
ongefteldheid , uit armoede enz. ( §. CLXXIII.

4. ) voortfpruitende , moge verhoed , en in een
bloeijenden welftand worden veranderd !

De

(y) \'_Hollandfche Maatfcbappye , XVL Deeh Waar by men
met vrugt de poogingen van den Heer Mr. van den H^^-üvei.

wyders zien kan in de Voorrede voor de Prys-vraa^en van de
Maatfcbappy van Londen , ter oprechtinge eener Maatfcbappys , ter

bevordering van Konjlen, Handwerken en Koophandel , in navolging
van die van Londen op nieuws aangedrongen , Hedend. FaderU
Letteroeffen. V. Deel , nom. 7. pag. 313,314- En waar van
men de gewenfchte einden reeds b reikt heeft in het oprech-
ten van eenen Oeconomijchen Tak, op den 25. Verjaardag dce-
zer Maatfchappye : die allen voqrfpoed zy toegewenfcht IJ

Ciü) Hollandfche Maatfchappye , YIH. Deel; a.iluk,p. IIO-

J53, en XII. JDeel, pag. 45 -'120. . /
Rr4
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De Landbouw wordt van DoEtor Buchan , als

de eerde en gezondfte van alle de beroepen
,

en voor de bron van binnenlandfchen rykdom
,

gehouden (^). Begreepen die onze arme fte-

delingen , zy leerden allengskens het Akkerwerk

aan ; 't geen nu door een tnenigte vreemdelin-

gen van buiten geoefFend wordt , die met wel-

gevulde buidels des winters in hun land geooege-

lyk daar van leeven , wanneer onze landsgenoo-

ten 5 aan gebrek van het noodige , dan dikwyls

kwynen ! Konden zy ten eerden niet alles aan-

leeren, wat daar toe vereifcht wordt, zy zouden

het groffte , als Aardappels delven , enz. kon-

nen beproeven ; hunne kinders aan ander Akker-

werk gewennen , en door den tyd van dit voor-

deel ten hunnen nutte leeren gebruik maaken

;

't welk vlytige arbeidslieden , die boven hun ge-

woon dagloon iets waagen durven , doorgaans

genieten. — En dit is mogelyk de rede , dat

men in de landen van den Helius (§. CLVL)
en andere gedeelten van het Vaderland , alwaar

de Landbouw bloeit , die nypende armoede niet

befpeurt , dan ter plaatfe , in welken die ont-

breekt. -— Begint men geloof te flaan aan de

n^ogelykheid van de leegliggende landen te kun-

nen bebouwen ( not. zü. ) , zoo zullen de arme

ftedelingen het ïiut daar van wel dra gevoelen.

4. Aan-
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4. Aanzienlyke zwakke lieden , welke door

lichaatns - kragten buiten ftaat zyn in de lucht te

komen , of om andere reden hunne gezondheid

,

door ryden en beweeging verkrygbaar , niet kan-

nen erlangen ; kunnen zich met de uitvinding

van den Engelfchen gezondheids- ftoel behelpen:

waar mede men zulke zagte en fterke beweegin-

gen kan maaken , als men zelve begeert ; zeer

veel overeenkomst hebbende met het paard • ry-

den. Voor hen , die deeze beweeging zelve

niet kunnen maaken , is [door de Heer A. G,
Eckhaudt] deeze verbetering daar aan bezorgd^

dat dezelve door een Domefticq^ vzn agteren

met twee ftokjes even fterk kan bevorderd wor-

den. Iedereen kan zich boven dien , bui-

ten deeze kostbaare hulpmiddelen 5 door fchom-

raelen enz. ( §. XLI. i ) , eene genoegzaame

beweeging verfchafFen. — De Dril - plank is

thans te over bekend, dan dat ik die met eene be-

fchryving behoeve aan te pryzen. — De jon-

gens leeren ons genoeg , hoe zy door middel van

planken zich beweegen kunnen , en door dezelve

verfche lucht in de longen uit en inademen,

5. Waren de Spinnewielen de noeste bezig-

heid der eertyds huisfelyke Vaderlandfche Vrou-

wen , op veele plaatfen , voor de KofFy en Thee-
ketels niet verwisfeld geworden ; 'er bleef eene

maatige bezigheid over ; haare nuttigheid teffcns

JU bez;uiniging hebbende.

Rr 5 6, Hoe
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6. Hoe men inrichtingen maaken konde
,

ter verbeteringe van de vadzigheid en ledigheid ,

van het geringde foort onder het gemeen, heeft

de Hooggel. Heer van Doeveuen , mede onder

de zaaken ter verbeteringen in Groningen aange-

drongen (z/). — Te Middelburgs en in an-

dere lieden van het Vaderland , zyn vrywillige

werkhuizen. — In de eerde plaats ziet men
geen Bedelaars , en zy worden in Zeeland
niet geduld. —

Vun de Kleeding , met opzicht tot de

VOORBEHOEDING.

§. C CXXX I V. Van gelyken kan ik hier

den ingefpannen aandacht ter voorbehoeding in

deezen mede affnyden , met den raad van an-"

deren aan te vvyzen ( -s ) ; en het tegenoverge-

ftelde van het misbruik ( §• CLXXVII. ) , myne
Leezers zelve te laaten beoordeelen. — Ter-

wyl het van zelve volgt ; dat de kleeding naar

den aart van het land , waar in men woont , en

de fchielyke verandering der lucht , in het zelve

plaats hebbende , dient ingericht te zyn. Hier-

om behoorde men

:

I. Ge-»

Cy') Serm» Acad. pag. ^i. Nederl Vertal. bl. 57.

(2) J Baster HolL Mantfchappye , III. Deel, pag. I08. L.

Stokke §, 287. pag, 190* BucHAN pag. 98.
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1. Gebruik te maaken van die regelen , wel-

ke de bevinding daar van in de aangehaalde plaac-

fen geleerd heeft.

2. Niet onverfchillig die van andere landen

na te volgen.

3. Ten platten lande zulken dragt te behou-

den , die naar het werk en de bezigheid zyn inge-

richt ; en die niet met al te dunne kleederen der

ftedelingenteverwisfelen. Boerenknegts , Akker-
en Arbeidslieden enz. die ver van de wooningea
ploegen en arbeiden, of de koehoudery bezor-

gen , dienden van genoegzaame kleederen voor-

zien te zyn , om , wanneer zy , gelyk dikwyls

in den voor - en natyd gefchiedt , door zwaare
regens overvallen worden , t' huis gekomen zyn-
de 5 drooge aan te trekken ; naardien de uitwaas-

feming door dezelve al te zeer naar binnen ge-

dreeven wordt ( §. CCXXI. 2. ^.) , en , lang-

duurende , oorzaak tot ziekten geeft, het welk
tot allen , onder deeze omftandigheden begree-

pen 5 betrekkelyk blyft.

4. De borst en de voeten beter te bewaa-^

ren ; waar toe dunne zyden en en gaaren kous-

fen, benevens duune omgekeerde fchoenen, by
nat vogtig weder enz. niet voldoende zyn. De
uitvinding , van een losfe drooge kurke- zool in

de fchoenen te legioen , en dagelyks van drooge
Ichoenen te verunsfelen , kan voor hun , die die

doen kunnen , niet dan goed zyn, — De
borsc-

.
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borst - ziekten zyn mogelyk in deeze landen al-

gemeener geworden , federt men zich , in bei-

der Sexe?i , met de borst meer aan de wisfelval-

lige veranderingen der lucht en vertrekken heeft

blootgefteld. — De kleeding van over 200
jaaren , uit de fchilderyen van dien tyd af te nee-

men , was zeer zorgvuldig , de borst enz. be-

dekkende. Intusfchen zyn de al te warme op-

perkleeden , met bont of pelteryen gevoerd^

wanneer men die lang aanhoud , fterke bewee-

ging daar mede doet , en die aflegd , zoo wel

af te keuren , als aan te raaden : weinigen boe-

ten dit zonder verkouwdheid.

5. De wanfchikkelyke keurslyven en kap-

fels derwyze te veranderen , dat de nadeelen daar

van (
§' CLXXVII. ) opgenoemd , werden ver-

hoed ; en men , ten aanzien van de laatfte , het

hoofd gewenne zoo toe te rusten , dat het de

veranderingen der lucht , zonder eep zoo mer-

kelyk verfchil van dekfel , binnen en buiten 's

huis 5 beter verdraagen konde.

Hoedanig deeze bestuuringen m eem

wezendlyke voorbehoeding
kunnen, firekken ?

§. CC XXXV, Dit is zeer ligt af te nee-

men , als mea overweegt , dat de meeste ziek-

ten
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ten 5 uit een kwaad beftuur , der zoogenaamde

niet natuurlyke zaaken ( §. XXIX.) , worden

voortgebragt : weshalven de verbetering van dee-

ze tot eene wezendlyke voorbehoeding ftrekken

kan , uit de befchouwing van ieder onderfchei-

den hoofd - en onderdeel gemakkelyk op te maa-

ken. Want

:

I. Hoe meer men eene vogtige lucht iti

den algemeenen dampkring buiten , en den by-

zonderen binnen de huizen enz. verbeterd , ea
drooger maakt ; de onreinigheid en natte klee-

deren, de in- en uitwaasfemende bedervende en

benadeelende , verbetere en verandere ; hoe

meer men zich aan de lucht gewenne , en zyne
kleederen naar derzelver mogelyke veranderin-

gen inrichte ; warm zynde , zich niet te fcl}ie-

lyk ontblootte , of voor vermydbaare tochten

ftelle ; na zwaar onweder voor weeke geitellen

,

zich niet te fchielyk naar buiten begeeve ; of in

dpn winter uit warme vertrekken , zonder be-

hoorlyke voorzorge . tegen fcherpe noordelyke

en oostelyke winden in gaa , en , die het doen

kan 5 voor mistige en koude avond - en nacht -

luchten zich wagte ; in koud , droog vriezend

weder , zich van weeke ontfpannende voedfels

bediene , zich als dan niet aan te fterke verhic-

tingen van (terk fchaatsryden enz. ovargeeve ;

zal men minder door ziekten, uit eene belemmer-
de doorwaasfeming en opvulling der vaten ont-

ftaande, worden aangetast.

2. Hoe
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2é Hoe meer men al te voedende , zatnen-

gefielde , of van den anderen kant te taaije , ly.

mige , garftige en bedorvene fpyzen , benevens

verflappende , ontzenuwende , en te geestryke

dranken vermyde ; en die door goede , voedzaa-

me , en wel bewaarde fpyzen
, groentens en ry-

pe vrugten vergoede ; en het lichaam met ver-

fterkende , veerkragtige dranken , en een maatig

gebruik van koud water verfrisfche ; hoe minder

men aan haastige , flym , rot en zenuw ziekten

,

uit te groote dikheid , of ontaarting der vogten

,

en verflapping der vezelen , zal onderhevig zyn

,

en in dit opzicht eene gewenfchte gezondheid

kunnen genieten (^).
3. Die

(fl). Dus dacht men [1771.3 'er over in eenige berigten
,

die hieromtrent eene byzondere voorbehoeding voor hun aan-

deel opgaven ; of hunne levenswyze boven die van anderen
bevoorrecht achtten. Als :

I. Uit Staats -Vlaanderen, dat het goed zyn zoude:

a.) In het najaar enz. de Militairen^ op fchildwacht ftaan-

de , van Overrokken te voorzien : 't geen my naderhand be-

ligt is , dat thans algemeen gefchiedt.

&.) Dat de Officieren niet genoeg konnen zorge draagen .

dat de Stldaten goede fpyze nuttigen ; waarom chamhrés hou-

den , zeer goed geoordeeld wordt [*].

[] Met verwondering heb ik deeze huishouding gezien ,

"by gelegenheid , dat ik over een Wagtmeester van de Gardes

te Paard ter hulpe geroepen werd , en de manfchap van het

Esqiiadrm , waar onder hy behoord , zoo zindelyk , en zulke

goede fpy^e heb zien eeten , dat , wanneer ik honger gehad

hadde, zoude hebben durven tobrasten. 'tWelk myne nieuws-

gierigheid opwakkerende , my daar van het onderftaande be-

rigt , door den Wagtmeester ,A. Roust, met kennifle van

zynen Heer Overfte , des verzogc , gegeevcn is.

CLani"
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3. Die zich van fchaadelyke middelen ont-

houdt , geene dan gepaste en tydig gegeevene

gebruikt , zal minder het ongeval , van ziekten

uit ziekten te bekomen , ondergaan moeten : in

tegendeel meer het heilzaame van zyne werkzaa-

me en geneezende natuur ondervinden ; en door

dezelve tot eene gefchikter herftelling geraaken.

4. Hoe

Cbambrêe van de Compagnie Gardes te Paard van dea
Wel Edelen Heere , Collonel en Major .

S. B. DE Saumaise.

I'
Menage in de 6 weken voor 22 man in het

winter -faifoen , betaalende ieder man ƒ y - !ƒ - :

UITGAVE,
Aan Groenten, Vis, Melk, Boter, Suiker,

Peper, Zout, Azyn, Mostaard, enz. ƒ 39 • 14 -

— 154 ffi
Vleefch, as^'c^g.

— 128 ffi Spek, a 3I ft.

— iiffi Vet, a 6ft.

— 24 kinnetjes Aardappelen, a 12 ft.

— Zuurkool

,

- -

— Een vadem Hout

,

- -

~ Turf, ... -

— li quart Steenkoolen,
— il ftoop Lampolie, om te branden

r- Huur voor Tinne borden ,

bedraagende ƒ 126 - 10 - 8

N. B. In de 6 weken betaalt ieder man voor tweemaal
daags kolTy en eens thee van 30 ft. het pond , 22 ftuivers :

waar voor de Militairen in dit Garnifoen 2 gl. in de 6 weeken
moeten geeven. De Dragonders kunnen deeze cbambrés

nog beterkoop houden 5 wegens eenig yoordeel, dat zy van
dej5

23

.



6^0 Van de Zieltcn , 'V.^cüen uit de Natuurïyh

4. Hoe beter men de raadgeevingen , om-
trent de befmettende vermogens in acht neerne i

het lichaam zuiver en rein, de natuurlyke ont-

lastingen gaande en open houde ; de onmaatige

minne - drift beteugele ; zich van vettigheden
,

üchc - rottende , en gistende voedfels onthoude :

in

den wagtbrand genieten. De Zivitferfche Gardes zyn geheel
onder cbambrée , en deeze betaalen , zoo verre my berigt is ,

maar 14 fluivers *s weeks. De Cavalkrie moet zwaarder ar-

beid doeif , en zyn deswegens behoeftiger. Intusfchen

is het niet alleen voedfel , 't geen zy van den bovengenoem-
den uitleg bekomen ; maar zyn ook van dat zelve gefd van
alle gereedfcbap voorzien , wat zy tot hunne menage en huls-
houding van noodèn hebben. ^ Des , in andere garnifoen'

plaatfen , hier in nog meer bezuiniging , wegens ruimer en
beterkoop brand , laagere zetting van het brood, konde be-
tracht worden. In de eerstgenoemde cbambrée hebben zy een
bakoven; moetende anders ieder zyn eigen brood en bier be •

zorgen. In den t^^d van 4 ja'aren heeft de uitgave van
dcczc maar tweemaal iets over de 6 gl. bedraagen.J

2. Te Allmaar oordeelde men voor de ftcdelingen eene na
baar geftel gefchikte , en door den tyd vermeerderde bewee-
ging der fpieren , weinig laauwe dranken , en een maatig
glas goeden wyns ; drie goede voorbehoediels tot een lang

leven.

3. Onder de voordeelen van Friesland, zonderling van

HüTlingen , telde men , in vergelyking van de Hollandfcbe le-

vensw^yze , zoo verre die bekend is t

«O Eene grooter eenvoudigheid iö de levenswyze. Want
boewei de zugt tot gemak en ledigheid, zoo wel aldaarwaren

angefloopen , had zich de weelde en de overdaad igheid zoo
algemeen niet verfpreid : het minder vermogen en de gerin-

ger middelen van beflaan beletten zulks.

fc.) Eenvoudiger en min zamengeftclde fpyZcn at men 'er

ook. Men vergenoegde zich onder hen doorgaans met eene

fchotel vis , of vleefch , met tccfpyze : op het Defcrt , met
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in tegendeel zich van de aangepreezene bedienè

,

en het lichaam , onder het gebruik derzelven ,

maatig beweege; zalmen minder nood hebben om
door dezelve overvallen te worden : of, in weer-
wil van deeze voorzorgen , door dezelve aange-

greepen zynde , gemakkelyker dezelve kunnen

door-

het geen de tyd van het jaar geeft. Zoo 'er al een tafel over-
vloedig e'n prachtig opgedifcht wierd , is alles toch in zyn
foort eenvouwdig

; geen Ragouts ^ veel minder a la glacé-,

zyn daar in gebruik,

c.) Minder vrees voor de koude en vrye luchi , meer be-
weeging in dezelve , en wel in opene rytuigen ; des winters
op fchaaifen ryden ,* minder opfluiting in koetfen , in warme
door vuur en ftooven verhitte kamers. De Kinderen , hoe
klein ook , deed men algemeen, in opene wagen rjes, aan de
hand voorttrekken , die dus bewoogen wordende, iu de vrye
lucht ademen.

d, ) Minder gebruik van wyn dagelyks over tafel. Eene
grootere keurigheid onder fatfoendelyke lieden , die dikwyls
wyn gebruiken , om goeden wyn te fchenken. Het meerder
gebruik van roode Franfche wyn , dan voorheen ; 't welk het
iaauwe water drinken eenigzints vergoed. Het geringe ge-
bruik van bier , inzonderheid van het zwaare, geeft minder
aanleiding tot graveel ; hoewel men deszelfs vervyifleling voor
het laffe theewater niet ten voordeelc kan rekenen.

e.) Minder dehauche door de Sexe onder fatfoendelyke lie*

den. Hoewel men onder het flegtfte foort , niet zelden hei^

melyke ziekten ontmoette , wordt dezelve echter niet zoo ge-

meen , en in alle (landen gezien , dat men uit de klagten der
Geneesheeren in nabuurige Landen moet onderflelien plaats

te hebben. Ook verbeeldde men zich , dat men hier in het

algemeen , laater in het huwelyk treedt , dan wel in H o l»
lAND.

ƒ. ) De algemeene zindclykheid , welke alhier by uitftee-

Icenheid hcerfcht , zoo wel op de puUique wegen , als in de
byzondere huizen, gaf niet alleen eene zuivere lucht, maar
verfchafte teffens aan vcele Vrouwen eene gezonde iichaams-
beweeging.

XVllL Desk Ss ^.') Dp
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doorftaan. 't Geen zoo wel in de afwreering vati

de Zeeuwfche koorts ( §. CCXXIII. ^. ) , als in

de zoo doodelyke Kinderpokjes , ten overvloede

(§. CXXXII. i. b.) gebleekenis.

Van de geneeskundige voorbehoeding.

§. CCXXXVI. 'Om in dit ruime veld uit te

weiden , zoude ik alweder dé paaien deezer Ver-
handeling overfchrcedcn , en van iedere byzon-
dere ziekte moeten beginnen. Het geen ik hier

voornamentlyk noodig achte ; is het beftuur der

lichaamen , tegen den invloed der Hemelfche
lichaamen , zoo met opzicht tot die der Zonne-
fanden , als die der Maane , by haare Veran-
deringen ; waar omtrent voornaarae Geneeskun-

digen

g,^ De brand is hier beter en ook beterkoop , dan in ee-
liige der andere Provinciën , by geiyk foort van lieden. De
Turf- brand is luchtig , en geefc eene (lerke vlam ; men ge-
fcruikt ze in het algemeen op verre na zoo fpaarzaam niet als

in Holland. Veele Hollanders meenen , dat deeze Provincie

geen anderen turf oplevert , dan die derwaarts lot hunne Fa-
iryken gevoerd wordt : deeze dient hier ook alleen voor de
Wriefche Fabryken. De Turf, welke op den haart gebrand word,
3S van eene veel zwaarder en duurzaamer /pccz>.

i.^ De algemeene verachting , welke men hier heefc
voor kachels , en de benaauwdheid , welke deeze aan de
•vertrekken mcdedeelen. Éindelyk meer ledige tyd : dus in

dit opzicht ook meer gelegenheid , om voor zyne gezond-
lieid zorge te draagen ; minder omllag van zaaken ; minder
affloovende bezigheden ; minder gelegenheid en minder zugt
tot groote winflea ; waar aan niet zelden hattzet^r en zorgen
vexknogt zyn.
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digen oplettende zyn geweest : als om door tydige

aderlaacingen de gevreesde gevolgen ( §. XXXV.)
voor te komen , en , door bekwaame ontlast

-

middelen , de gewoone uitzetting in de vogten

te verhoeden. Waar by de voorbehoeding voor

de ziekten , op heete zomers doorgaans volgen-

de ( §. CCIV. ) 5 bekvvaamelyk kan gevoegd

worden (^)» Tervvyl die der anderen, veelte

om-

(&) Dé 'üoorlehoeding van de Rotkoonjcn , die onder de i:cy~

zengde Lucbtjlreek en tusfeii de Keerkringen dezelfde zyn , als

in de Nederlanden en elders , is door den Hooggeleerden Heer
S. DE MoNCHY, inde Verhandelingen deezer Maatfchappye ^

(VI. Deels i. ftuk , VUL Hoofdft. bl. iSS-iSs.), bereids

opgegeeven. [ By deeze gelegenheid kan ik niet nalaaten ,

•van de edelmoedige aanbiedinge vanden WelEd. Geftr.Heere
Kapitein P, van Hoogwkrff , George Z, gebrnik te maaken :

als die in de jaaren 1768 en I769. commandeerende 'sLands
Oorlogs €regat Cajlor , op zyne reize uit de Maaze , vervol-
gens van Cadix , naèr de kusten, van Africa^ en van daar naar
de Americaanjche Colonien van den Staat ; door het maatig nut-
tigen van de gewoone fcheeps - fpyzen , niet tegengaan van
het willekeurig en onmaatig eeten, ter voorkominge van het
bederf in de eerfte wegen ; en door gebruik maaken van een
kruider wyn ; waar van men zich in eene voorige reize , zon-
derling op 's Lands Fregat van oorlog, de Amazone, met goed
gevolg bediend had ; zyne onderhebbende manfchap van de
gewoone ziekten in deezc waereld-deelen bevryd heeft. —

—

Het geneeskundig beftuur beflond, na het palTéeren van oen,
Tropicus cancri , wanneer de Thermometer van F a 11 r c n h e i T
allengskens van 74 tot 82 en 84 graaden fleeg , met aan ie-

der bukvolks dagelyks in hunne Erwten -foup een once Cre-
mor Tartari , en voor die zulks verzogten, ook by de avond-
in aaltyd , te laaten doen : waar mede 10 of 12 dagen aange-
houden zynde , boven dien aan hun , welke daar van gee-
ne genoegzaame ontlasting hadden , een agtfte lood Cre^
mor Tartari , en even zoo veel Rbabarher gegeeven werd. De
Cbirurgyns werden gelast , naauvv-keurig toezicht te neemen ,
om de dagelykfche ontlasting te bevorderen; 't welk met het
laatlle middel , vooral in de geenen , welke yau colyk - pynen

Ss 2 Jilaag-
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oraflagtig zynde , by die Schryvers kan wor-

den nagezien , welke zich , op dit gedeelte der

Voorbehoediiig , voornamentlyk hebben toege-

legd (O-
Beflui'

klaagden , van goede üitwerkinge was. > De aderlating

voor de jzantfche £^w/pflg/e te Porto -Prajo , op het Eiland

St. jago, behalven in 3 of 4, welker gellel die fclieen te ver-

eiffchen, afgekeurd zynde, werd de Kruider-wyn, ten alge-

meenen gebruike ingevoerd. Men gaf aan ieder man van het

Scheepsvolk tweemaal daags , als ten zeven en elf nuren des

niorgens, een groote wynkelk vol Kruider-wyn, als ook van

^lyd tot tyd des middags om vyf uuren , aan ieder een bierglas

fvol klaare , goede, flerke Madera- wyn. De Kruidcr-

wyn beflond uit de volgende ingrediënten , als :

Van den Cortex Peruvianus , twaalf ponden.
—-— Aitrantionim , een pond.

GentiaaJi'Wottel , vier ponden.

Contrajerva-ivortel

,

Gum, Myrrba , van elks drievierde poüd.

Flor, rcjar. rubrar. een pond, ^-^

JJerh, ruta
,

• /ihfymbii, van elks tien hand vollen.

i\rhet welk , fyn gefneeden en gekneusd , op een asm flerke

Madera wyn getrokken zynde , den derden dag danr aan een
ïirker daar van werd afgetapt , en met zeven ankers van ge-

1} ken Madera wyn verlengd : waar door dit mengfei eene aan-
genaame bitterheid bekwam ; zoo dat , in plaats van afkeer

te verwekken , het volk met veel graagte daar van gebruik
maakte, en zelfs naar het bepaalde uur verlangde. Welke
voorzorge in de kwaade MouJJon of regentyd, (ftaande intus-

fchen de Thermometer van Fahrenheit op 79 graden , by het

gebruiken van Ventilators , en , zoo veel de gelegenheid toe-

liet , met het luchten der kooijen , en de waakza,amheid vvs-

gens de natte kifederen , om met dezelve niet 'te gaan lig-

5:en llaapen, of die te bl5^ven aanhouden;) de fpysverteering^

ievorderde ; de kwaade verbeterde ; en de lichaamen onder

ï-et vorige toezicht voor de gcwoone ziekten bewaarde^
Do Vmes en het water waren op deeaen togt aan geen be-

derf
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Bejluitende Aanmerkingen.

§. CCXXXVII. Maar , zal iemand moge-

lyk vraagen : zyii 'er zoo veel regels in acht te

neemen , om gezond te blyven , en zich voor

ziekten te bewaaren ? Dan zyn de middelen

flimraer, dan de kwaal zelve ; en liever dan ee-

ne korte elende , ais het leven , onder verpy-

niging van het verkwikkelyke , te moeten voorc-

fleepen ! Het is zoo en naar waarheid ; en de-

zelfde rede , die in eene andere betrekking plaats

heeft , geldt hier : dat de Wet om de overtree-

dinge daar by gefield is. — Wil men deeze

laaten vaaren , en het lichaam tegen alle onge-

makken verharden : men leeve naar de les van

Cel.

^erf onderhevig geweest : ook had men niet van aooden ge-
had , het water , te Pmo Prajo ingefcheept , door gloeijen-
de kogels of azyn te verbeteren. Het Volk kreeg alleen by
hun morgen - ontbyt , over de gort, een (lerke koeskods van
ivyn-azyn, onder den fcheeps- term vnn Bevcraes bekend.
Al het welk naar het voorfchrift vanden WelEdr Geftr. Heere
Capitein May, werd ingericht , en even heilzaam, als by
Zyn Ed. bevonden. De kruiden werJen om de vier wecken
ververfcht , en de ouJe op het vat gelaaten , zonder dat dit

eenige verandering , in den fmaak of de kracbtevt , te wege
bragt. Van welke of foortgelyke middelen men zich met
vrucht in Droogmaakeryen , of andere ongezonde of geimni'

deerde Luchfftreeken , op goed bier , of andere dranken ge-
trokken , zoude kunnen bedienen. "]

^
(c) Zoo verre my bekend is , kan ik , ter vervuiling van

Jlt gebrek
, geen Schryver aanpryzen , by welke men ,

in elke byzondere Voorbehoeding , meer voori'aads vinden
«al , dan by den meermaalen aangehaalden F. Hoffmann

;

die zich naaawkeurig op dit ftak heeft toegelegd , en de vci-

eilchie raadgecvlngsu dienaangaande gegeevea heeft. -

Ss 3
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Celsus C^)- flaake de Wetten^ ontvliede deii

^rts ; gewenne zich aan verfchillende levens-

vvy2sen ; zy nu in de ftad , dan op het land ,

dikwyls op Het veld ; vaare , jaage , visfche

fomwylen; maar oefFene zich geftaadig : vermits

de arbeid het lichaam verfterkt , daar de ledigheid

het zelve kragteloos maakt (§. CCLXXIII. i.)*

deezen eenen vroegtydigen ouderdom , geenen

eene langduurige jeugdigheid verfchaft enz. —

-

Doch alle deeze moeten gezond zyn , en ver-

mogen hebben , om deeze levensvvyze te kun-

nen volgen , gelyk uit den text zelve blykt. —

•

En dat hy voor de zwakken ook zorge gedraa-

gen hebbe , is uit het volgende Hoofddeel op te

maaken , 't welk met deeze aamerkelyke woor-

den ((?) begint : „ Maar de zwakken , (on-
der welker getal een groot gedeelte ftedelingen ,

en alle die tot de letteroeffeningen overhellen

,

behooren , ) hebben meerder opmerkinge van

nooden" enz. Deeze getroosten zich dan , dat

de ongefleldheden , uit hunne levenswyze on-

vermydelyk , ten tyde van Cel sus , zoo wel

als die , welke uit eene kwaade levenswyze

(§. XXIV.) plaats hebben , niet onbekend wa-

ren. — Zy onderwerpen zich dan aan de ge-

fchiktfte wyze , met hunnen flaat en vermogen
overeenkomende ; en getroosten zich , dat vee-

(f?) Lib. L cap. T. Qïiemcidmodum fanos agers convenht»

(e) Ibidem y cap. Il, Orics imbcdllisfcrvarJafwih
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Ie vroegere en katere Aefcuïapen , den levens-

regel (Hygienajy voor een voornaam gedeelte

der Geneeskunde gehouden hebben : Ja , dat

fommigen zich , met dit gedeelte der Genees-

kunde alleen te oeffenen , hebben bezig gehou-

den. En 'er boven dien , veele voortreffelyke

Verhandelingen , met toeleg , over deeze ftofFe

gefchreeven zyn ; met welker aanhaaling CƒJ >

ik dit Hoofddeel befluiten moet , om tot de ge-

neezing zelve over te gaan. --r-;^
^ j

(ƒ) HiPPOCRATES de ViBus ratione. Galenus &c. CelsüS
l.c, cap. 3. F. HoFFMANN , Opuscula Diatetica ^ Tom. V. on-
der welke de voortreffelyke Verhandeling , de'Septem Ilegibus

Jmitatis , voorkomt , van den Heere DoBor J. W. HeyKtans ,

in zyne Proeve, om gezond^ ^^g^ molyk en vergenoegd te leevtn ,

grootelyks in het Nederduitfch nagevolgd. H. Boer.^
HAAVE, de Hygiena^ in Inftitut. Med. §• 1018-1067. En
voor den Nederlandfchen Leezer , Cheine , Proeve om gQZoncl

en lang te keven ; TissoT over de ziekten der Geleerden enz. -—^^

Uit welken een fchat van waarheden , waarneemingen en re-
gels te haaien zyn , welke een ieder tot zyn byzonder nut
gebruike ., doch niet misbruike !

SS4 VIER-
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VIERDE LID,
HOE MOET MEN DEZELVE

G E N E E Z E N?

§. C C X X X V I I I.

De Ziehen , uit denatuurJykegefieldheidvan

het Vaderland voortvloeijende , ( §. VIII— CLXXVIL); derzelver onderling verband

C §. CLXXVIII — CCXVIII. ).; en de wyze
hoe zich tegen dezelve te behoeden ( §. CCXIX— CCXXXVI. ) ; zoo ik achte , verhandeld

hebbende ; eilcht de opgegeeven orde , om tot

het laatfte Lid , ofde geneezing der ziekten zel-

ve ^ over te gaan.

§. CCXXXIX. Tot het geneezen van zoo
veele ziekten , als 'er opgegeeven zyn, behoort

meer dan eene oppervlakkige kennis. Zal men
dan in dit gewigcig fluk naar behooren flaagen ,

zoo dient men de ongefteldheden , welke van

den natuurlyken gezonden ftaat afwyken ,

1. Wel te kennen : die

2. Wel te onderfcheiden :

3. Van
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3. Van de Regelen ter voorMjoedmge goed

gebruik te maaken : en zich

4. Van bekwaame of gepaste Middelen ter

geneezinge te bedtenen.

Van het wel kennen der Ziehen y met

opzicht tot de geneezing.

§. CC XL. Tot een volkomen geneeskun-

dig begrip , is de kennis der ziekten in het ge*

meen alleen niet genoegzaam : naardien tot der-

zelver voUeedig denkbeeld , zoo wel de ken-

nis van het leven en van de gezondheid , als

van den dood zelve , behoort. Als van welke

de eene die van den gezonden , de andere die

van den zieken ftaac bevat. — De natuur

moet zoo wel gekend worden in haare heilzaame

en werkzaame vermogens, haare onderlinge ver-

eeniging met het werktuigelyke en het minftof-

felyke ; het wederzydfche medelyden , en de
aandoening daar uit ontftaande , als de fchaade-

lyke en nadeelige uitwerkingen : de ftryd , van
wederzyden hier uit ontftaande , de overwinnin-

gen die daar op volgen ; of waar in de natuur

te kort fchiet : het voornaame Leerftuk van de
Cnfes uitmaakende. — De natuur moet geleid,

beftuurd en onderfchraagd ; de ziekten moetea
daarentegen beteugeld ^ bepaald , geleid , en de
ziekte - ftof ultgedreeven en t' ondergebragt wor-

S s 5 den
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den (g*). — En zoo iemand ooit waarheid
gefprooken heeft, zoude men zulks van dit zeg-

gen moeten gelooven : dat , om een Geneesheer

ts zyn , geiyk het behoort , men diende ie vceeten^

gI wat de ouden en hedendaagfchen voor zeker en

ontwyffelbaar in alle de deelen der Geneeskunde

ontdekt hebben ; en vervolgens daar by voegen , al

wat de byzondere waarneemingen y omtrent alk

deeze onderwerpen
, geleerd hadden enz.Qh). --

't Geen zonder Phyjwlogifche en Pathologi/che

lin&uur ^ of genoegzaame kennis van de wer-

kinge van een levendig lichaam , en de oorzaa-

ken , uitwerkingen en gevolgen der ziekten , zoo
niet onmogelyk, ten minden bezwaarlyk is 1

C^-) Confcr. Cl. Gaubii, Injlitut. Pathol, Medic. §. 34-52.
Ve Natura Morbi,

(&) DE LA Mettrie, daiis fon Preface devans les TnJÏItU"

tïcns de Medecine de Mr. Boerhaave. „ Pour être vraimenè.

Medecin , il faut fgavoir tout ce que les Anciens & les Mo-
dernes ont decouvert de certain & d'indubitable fur toute les

parties de la Médicine , & ajouter enfuite fes propres obfer-

vations a touces ces découvertes. On doit donc commancer
par les inftitutions qui renferment tous les principes de TArt,
la Pbyfiologie , ou ie Traite de 1' ufage des parties du corps

humain , la Pathologie , qui expofe les caufes , les effeóts d©
leurs derangemens ; la Semiotiqus , qni donne les fignes des

maladies : VTgiene , qui indique les remédes : enfin la Thé^

-rapeutiqite , ou l'Art de giiérir. Ces connoiffances excluenc

toute charlarannerie ; & comme elles feqles peuvent êrre lo

feuic & folide fondement de la Médicine, elles feules font Ie

Médicio , oü du moins font abfolument néceffaires ,
pour

qu'on Ie devier.ne , car c'efl: la feule & jufte application de
tous les précepi-es de TArt , qui fait Ie Praticien , & plus

on a de decemeoient , & mieu.^ ou cft appclie a cettc Pro-

fesfioii.'*

Fan



Gefleldheid van het Vaderland voortvkeijen. djt

Vm het WEL ONDERSCHEIDEN def zkkten.

§. CCXLL Het wel onderfchelden der ziek-

ten is even noodig , als het wel kennen der zel-

ven : volgens den bekenden regel : Qiii ben^

distinguH ^ bene docet. Hierom ligc 'er zoo
veel te meer aan het eerde Lid deezer afdeelin-

ge gelegen ; vermits by bedaarde overweeging ,

het onvoldoende van die fchrifcen , welke tot

heden voor de Nederlandfche Pra&tzyns in de
moedertaale in gebruik zyn , blyken moec. Hoe
ongenoegzaam zyn dezelve, om het bepaalde aan-

tevvyzen , in zekere byzondere ziekten? Hoe
wegens het onderfcheid ? Hoe omtrent het geea

verder tot deeze zaaken behoort ? — Verre

de meesten zyn gebrekkig omtrent dat geen , 't

welk hier beflisfende zyn moest. Wat heeft men
wegens de Morbi catarrhales , en andere ziek-

ten , zoo gewoon in de Nederlanden ? Wat

,

omtrent derzelver complkatien , metachematismi

(%. CCXVIIL), veranderingen , en zamenge-

ftelden aart (/)? — Zal het onderfcheid der

/ ziekr

(O De Ed. Maatfchappy heeft in haare Prysvrange , door
de Heeren Nozeman en Martinet beantwoord , "opgegce-
"ven : Wat is 'er over de NaUiurlyks Hifiorie van het Vaderland
gefcbreevcn , en wat ontbreekt ^er nog aan, enz. ? Maar hoe noo-
dig zoude het mogclyk , by eene nadere gelegenheid , niQt

zyn , voor te frellen : IVat is 'er over de Geneeskunde , zonde?-
Ung over het ml kennsn en onderjcbcidsn van de Zisktsn , in ds

moe-



d5* ^ö;?i de Ziekten , 'ü^elken uit de Natmirlyke

ziekten wel worden opgemaakt , zoo dient het

te gefchieden uit het verfchil van de oorzaak met
de ziekte , en de gevolgen , welke deeze ver-

zeilen , of daar uit voortkomen , Symptomata ,

genaamd ; 't geen men noemt ex differmtta Jynh
ptomatis caujj^^ & differentia Jymptomatis mor-

bi (/è) , 't welk buiten de aangeweezene gron-

den (§. CCXXXIX.) niet wel te volvoeren is.— Maar boven dien is deeze onderfcheiding

ides te noodiger ; naardien de zaraengeftelde aart

der ziekten in deeze Verhandeling (§. Vlil. en
LXXXIX. coROLL. I - IV. ) , doorgaans geblee-

Ken is , zelden van eenen zuiveren oncfteeken-

dcn

moedertaal e hefdreeven ? wat ontlreek *er aan , en op welke ^-vuyre

is dit gebrek te herftellen ? Gefchiedde dit by wyze van eeiie

beredeneerde Catalogus , men zou de bekhagelyke annocdö
2ien; en wat 'er ontbrak? Behalven eene Nederlp.ndfche Ver-
taaling van de Tafelen van Eüstachius , die, hoewel ruw Ia
jhaare behandeling , echter van den Prins der Ontleedkunde ,

wylen B. S. Albinus , altoos voor de Naauwkeurigfte in do
gefchikte aanwyzing der dc^elen gehouden zyn, ontbreekt ee-
iie behoorlyke Verhandeling van de kenmerken der ziekten ,

derzelver veranderingen , zamenftellingen
, goede en kwaade

voorteekenen , enz. door de Ouden zoo naauwkeurig gaade
geflagen : naauwlyks vindt men thans eene zuivere Vertaa*
ling van de Aphorismi van Hippocrates ; veel min , wat het
onderfcheid der ziekten zelve betreft. Onder de veele ge-
brekkige Vertaalingen , blyven de Colle&ft Pbyfica Medlca van
B ARCKHUZEN , het merg der oudheid bevattende , in het

duister, zoowel als het naauwkeurig onderfchsidmde inde ziek'

ten , voor hun verborgen. Waar toe'de Rudimenta Pyre»

tologice Metbodiccc; AuUore C. G.Selle, met eenige uitbreidende

verklaavingen , zoo wel als de eerstgenoemde verzameling

,

allergefchiktfte hulpmiddelen zouden kunnen zyn , om by
yoormad deeze gaapingen te vervullen.

Cfe) H. D. Gaübii l c. §. §7-94 ^^-»
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den aart bevonden te worden: uit de Berigten van

]Symege?i (§. LVII.)» van Rotterdam (§.
LXIX.) en Noord -Holland (§. LXXVIIL)
over kennelyk. Uit welken hoofde de Pleuris^

fen en Long- ontfteel^ngen zelfs niet altyd, vol-

gens den ftrikften regel in de ontfteekingen ge-

bruikelyk , kunnen te recht gebragt worden ;

zonder teffens op de overige ongefleldheid des

lichaams acht te geeven (/). Voornamentlyk

dient men dit in de zoogenaamde bastaard - long-

ontfteekingen in het oog te houden , als welke ,

door herhaalde aderlatingen, ( zonder de darm-

buis , zoa wel als de longen , van de taaije fly-

men te ontlasten
,
) eerder bedorven dan genee-

zen worden Qmy — Welk een onderfcheid

moet dan uit dit verzuim niet ontftaan , in de
verfchillende behandelingen van onderfcheidene

Mheumatismi («) en Teeringen (ê>) ? En,
welk eene verwarring dit in de behandeling der

'Epilepfi^ te wege brengen moet , is af te nee-

men uit het ftellige bevindelyke , volgens welke
de geneezing derzelven , aan het duidelyk on-

derfcheiden en kennen van haare oorzaaken ver-

knocht

(Z) HuxHAM /. c, Tom. IL pag. 202 &c. cuin H.D. Gau*.
BII Inftit, Fatbol. Medk. §.835.

(m) Idemibidem^ pag. 189. cum pag. 203. fVergeleeken
inet myne Hiftor, Conjl, Epid, VerminoJ\ in Scboliis ad Hijlorkm
Febrium peripneumonicar. cap. IIL fe&. IV. pag. 278 feq.1

(7j) Idem, Tom. L pag. 364.

(0), J^effi jZ/ïV/ew2, pag. J97, ip8» ,



<?54 ^'^" ^^ Ziehm , ^melken uit de Natuurïyh

Icnocht wordt (p). — De naamen bepaalea

dan niet altoos den aart der ziekten 5 waar toe

de eigenaartige gefteldheid der oorzaaken alleen

bekwaam is. Veeltyds zyn dezelve, buiten dit

onderfcheid , eer nadeelig dan vorderlyk. Welk
gevoelen by alle kundigen zoo vast doorgaat

,

dat het , buiten deeze Verhandeling , in welke

de waarheden door echte bewyzen moeten ge-

ftaafd worden , geene bevestiging van nooden

had (^). De geneezing moet derhalven niet 5

volgens den tiaam der ziekte alleen , maar naar

het onderlinge verband , zoo wegens de gefteld-

heid der lichaamen , en die des weders , enz.

worden ingericht ; gelykerwys de opmerkzaarae

HüXHAMj in de behandeling der byzondere

ziekten , geduurende zyne waarneemingen, ge-

toont heeft
(
ry — Öm welke reden , de

groote Sydenham klaagen moest , dat de ziek-

ten , welke het eene jaar gemakkelyk genazen ,

in het andere naar die middelen , of eene vorige

gehoudene geneeswyze 5 niet luisterden (j-).

(^) G. D- VAN SvviETEN Comment. Tom. III. pag. 434.

(5) HüXHAM L c. Tom. I. pag. 715. not. A. C. G. SellT}

^yetolog. pag, 152. §. 27.

(r) Idem ibidem
y pag. 53. &c-

(^) Oper, univerf, Sea. I. cap. IL pa^. 40.

Fafi
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Tan het wel gebruik maaien van d&

Regelen ter voorbehoedinge*

. §. CCXLII. Dit ftuk zal weinig overwee-

gens behoeven , uit aanmerkinge van het duide-

lyke , dat hier omtrent ter zyner plaatfe is aan-

geweezen: volgens welke de geneezing bezwaar-

lyker of gemaklyker te volvoeren zyn zal ; naat

maate men wel of kwaalyk gebruik van dezelve

gemaakt hebbe. — Het beftuur der niet na-

timrlyke zaaken , heeft zoo wel zyn invloed op
de geneezing , als op de voorbehoeding , en is

daarom van de beste Geneeskundigen altoos be-

fchouwd, als medewerkende aan de geneezinge,

en als zoodanig aangepreezen. — En ^ wie

begrypt dit niet in het heflimr der lucht \ in de
verbeteringe van de fpyzen en dranken , het be-

zorgen van de Uchaamen by de noodige ontlas-

tingen , het afi^eeren van de vuige morsftgheid

en onreinigheid 5 het behoorlyke dskfel en de lig-

ginge ; den grond van het mislukken der ander-

zints goede geneesmiddelen (§. CCXXXII. 2,)?
•— Van meerder uitgebreidheid is de overwee-

ging van de eigentlyk gezegde geneezing zelve :

werwaarts de orde ons van zelve leidt.

Van



6^6 Van de Ziehen , i^elhn mt de Natuurlyke

Van de geneezing der ziekten, doof

BEKWAAME eU GEPASTE GENEESMIDDELEN.

§• C CXL 1

1

L Men bedient zich van be-

l^waame en gepaste Geneesmiddelen , wanneer

men die volgens eene welgefchikte geneeswyze

zoo inricht , dat men de oorzaaken^ dte de ziek-

ten vöorthragten , verandere ; de gevolgen , hier

tiit omjïaande , tegengaa ; en , de natuur in

haaren voorigen ftaat herfieik : of , dat men de

ziekte , waar door de Lyder aangetast is ^ in de

voorheen genootene gezondheid omkeere ; 't geen

,

in eenen eigentlyken zin , geneezen genoemd
wordt. — De groote uitgeftrektheid der Vraa-

ge ( §. I.) 5 eii het beloop der ziekten , daar

uit natuurlyk voortvloeijende (§. VIIL^ , ver-

bieden eene allezins bepaalde geneezing , tot

alle byzonderheden zich uitftrekkende , op te

geeven. — Algemeene Aanmerkingen , by de
aanwyzing van voornaame Schryveren , met wei-

nige beproefde bevindingen, zullen dit voornaa-

me , gewigtige en laatlle fluk moeten voldingen

;

en de hoofd -clasfen , in het onderlinge 'verband

opgegeeven, den weg baanen moeten , welke in

deezen te houden zy: waar toe de Morbifm-
fUciores (§. CXCI.) zich in de eerfte plaats op-

doen. — De Heer L. Stoioce heeft omftan-

dig over dit foorc van ziekten (§. CLXXXII. i.)

gehan-



Cejleldheii van het Vaderland voortvJoeijen. 657

gehandeld, en de Indicationes ciiraton£ (Ge-

nees- aanvvyzingen ) toe de volgende inzichten

gebragt ; als tot

:

'
I. De verminderde of belette ultwaasfe'

mingen tot haaren natuurlyken ftand
• te bevorderen.

IL De verdikte of verjïymde weivogten ^ ne^

vens het gruizige bloede te ontbinden.

IIL Het verdunde rood gedeelte des bloeds ta

verdikken.

IV. De te los^ zamenhangende en gefchifte vog-

ten te vermengen en weder te vereenigen.

V. De [cherpte des bloeds te verzagten , en

weg te neemen.

VI. De verflopte vaten en klieren te openen.

VII. De verzwakte kragten te verfterken.

VIII. De koorts iitt te roeijen.

IX. Het oveftolUge te ontlasten.

X. De te groote ontlastingen te maatigen*

XL Het ontbreekende te vervullen.

Xll. De befchaadigde vaste deelen te herfteU .

len (O-

Welke inzichten met weinige verandering ,

tot eene gefchikte overweeging van die ziekten,

welke , volgens de voorheen gelegde gronden ,

(§. CLXXXIL I.} thans te behandelen zyn

,

dienen konnen.

S- GCXUV.

co Kwynende Ziekten , §. sSp, pag. 25g^

XFIir. Dseh T t
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§. CCXLIV. De Geneesmiddelen ter ver-

beteringe van de vasce en vloeibaare dealen, ont-

lastinge van het overtollige , en verfterkinge van

het zwakke , onder de jiaamen van Alterantia ,

Corrigentiay Evacuantia en Confortantia voor-

komende , in deeze foort van ziekten gebruike-

lyk, moeten als bekend vooronderfteld , of inde

aangehaalde plaatfen nagezieri worden ( u ). —
Het beftek laat niet toe in allen deezen uit te

weiden. — De ziekten , het meerendeel den
geringeren inwoonderen betreffende , dienen al-

le kosten , zoo veel mogelyk, gemyd , en alle

omflag geweerd te worden. — De voornaam-

fte Ziekten , tot deeze afdeeling behoorende,

zal ik kortelyk doorloopen.

Van de geneezing der allereenvouwdigste
ZIEKTEN, uit BELETTE DOOR-

WA A S S e M I N G ontflaande.

§. CCXLV\ De allereenvouwdigfte ge-

volgen van deeze ongefteldheden (§. CXCI. i.),

die de baarmoeder van zoo veele zamengeftelde

ziekten uitmaaken , zyn van eenen langzaamen

en

C«) R. A. Vogel Hifior. Mater. Med. § v. vii. H. Boer-
«AAVE Inflit. Med. §. 1 155 -1224. cum Tra^. de Virib. Med,
Part. feciinda. S. dk MonchT; HolL Maatfcbappy , VI. Deels
1. ftuk, §. LXXÏfLXXlU
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en fleependen aart ; het geen wel mOet in het

oog gehouden worden , om die van andere

foortgelyke , meer zamengeftelde , te onder-

fcheiden. Het overwigt van de uitwaasfemen*

de (lofFe naar de ingewanden gedreeven , de

vermeerdering der afgefcheidene vogten binnen-

waarts, en de verzwakking, die hierdoor, we-
gens de natuurlyke inwendige warmte , verflap-

pende fpyzen en dranken , ongerioegzaame be-

weeging, enz. veroorzaakt wordt, en gebrek aan

Irritabiliteït en Torpor foUdi vivi voortbrengt

,

moeten hier voornaamentlyk in acht genomen
worden (z?).

§. CCXLVI. De overweeging vari de
waarheden 5 boven (§. CLXXXIII.) verhan-

deld 5 by het zoo evengemelde
,
geeven de dui-

delykfle aanwyzingen van het herjlelien der be-

heiemmerde onzichtbaare tittwaasfeming , ( §.

CCXLIII. L); het ontlastöfi van het overtoUfge

( § CCXLIII. IX. ) i en de verfterkwg van de

verJJapte Vezelen , Vaten en Ingeimnden , ( §.

CCXLIIL

("ü) Men kan zich zelden of nooit zulke enlcelvouwdige
ziekten voorftelien , in welke alleen ééne en geen meer oor-
zaaken teffens Verken. Het welk ook ftryden zoude tegens
de wetten , naar welke een menfch Jeeft. De allereenvouw-
digfle ziekten , uit belette doorwaasfeming ontftuande , en
<iie van eenvouwdig verflapte vezelen , komen voornament-
1} k op den zwakken , weinig zich beweegenden , of te weinig
Totdfel gehruikenden , neder ; naardien die in andere on-
derwerpen van eenen meer zamengeftelden aart zyn.

• Tt 2
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CCXLIIL VIL ) te kennen , welke hier te be-

trachten zyn.

I. Men bedoelt de bereiking vnn het eerfte

oogmerk , door de vernaauivde en verjJapte vaat-

jes en huisjes te openen , den iiitwendigen tegen-

fland te verminderen , de doorflraaling te ver-

meerderen , en de uitwaasfeming te bevorderen.— De Heer Stokke (ie?) heeft oniftandig

over deeze aanwyzingen , en de middelen ter

verbeteringe van dezelve , gehandeld ; maar

,

naardien die veelal op eene fchielyke belemmer-

de uitwaasfeming zyn ingericht , zoo kunnen die

alle niet tot dit oogmerk worden aangewend.

De Aanmerkingen , die hier omtrent natuurlyk

moeten volgen , zyn :

I. Dat de heweegmg het hoofdmiddel , ter

verbeteringe van alle de oorzaaken , uit eene

vogtige lucht , landen , huizen , enz. werken-

de , voor het hoofd - middel te houden zy , en

in de eerfte opzichten allernoodzaakelykst : waar

by de raad van de warme lucht , in de voorbe-

hoedinge ( §. CCXXI. 4. ) aangepreezen , be-

nevens warme bedden , wryven , borftelen enz,

in aanmerking komen , voor die zulks , bene-

vens goede fpyzen en dranken , kunnen beko-

men en verkrygen.

2. Dat

(«a;) §. 391-394. bl. 260-263.
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1

2. Dat al te ontbindende en verflappende

afkookfels niet zoo zeer tot dit oogmerk , als

wel tot het Rheumatque en Catatrhale , hun
opzicht hebben : waar tegen de aangepreezene

verwarmende dranken van Salf^partlla^ Gunjac,

CardutiS benedi&iis , enz. , die , met andere in-

landfche kruiden , voor den gemeenen man , uit

Cardamine , Kamillen , Dulcamara , Eiipatho-

riiim , Mentha , Petajitis en Tenacetum ver-

wisfeld , van grooten dienst zyn kunnen. Waar
by het te flerk zweeten , in de aangehaalde plaats

ais naadeelig afgeraden , moet in acht genoaien

worden.

II. Men ontlast het overtollige , naar maa-

te van de plaats en van de foort der ftofFe. Die
van den omtrek des lichaams is bereids ( I ) ge-

zien. Die van de inwendige oppervlakte des

zelven , als de maag , darmen , enz. maakt het

tegenwoordige onderwerp uit. Best wordt die

inzicht door fubnaufeofa ^ zagte Emetka ^ .en

Alterantia ^ leniter Evaciiantta bevorderd.

I. Het verband van het Rkeumatlque met
de ongefteldheden van de maag , in de Cardial-

gi£ epidemicde overkennelyk , doorgaans walging

enz. veroorzaakende , wyst den weg aan , die

hier te volgen zy : gelykerwys de meerdere af-

fcheiding van onvermogende gal.(§. CLXXXVL
2 ) , deeze zagte ontlasting des te nöodzaakely-

ker maakt» —. De verwandfchap van het be-

T t 3 gin-
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ginnende (lymige met de eerde beginfelen van
het Scorbuttke , verbieden hier zoo wel alle ge-

weld te oefFenen, als by het zweeten (I. 2.)
is opgemerkt.

a. ) Hier wordt alleen vereifcht , om door

eene zagte aandoening te verwekken, eene meer-

dere uitwaasfeming naar buiten te bevorderen ;

(waardoor de tegenftand (L) tefFens allerbest

overwonnen wordt
, ) en de reeds te veel afge-

fcheidene fcheivogten en flymen te ontlasten.—
De buitenfte bast van de Ipecacuanha , in eene

kleine gifte gegeeven , heeft hier een wonder-

baar vermogen , en is tot dit oomerk zeer vol-

doende. Het nut, dat dezelve te wege brengt,

is tweeledig : als de te overvloedige te rug ge-

dreevene uitwaasfemende ftofFe , en vermeerder-

de fchei - vogten te ontlasten , en de uitwaasfe-

ming te bevorderen. Geringe lieden kunnen
dit middel gemakkelyk bekomen , en voor een
geringen prys veel baate hebben. Met oogmerk
om eene zagte ontlasting naar boven te maaken ,

zyn 9 greinen 5 met | lood Suiker onder een
gèwreeven, in drie deelen verdeeld, en om het

kwartier uurs gegeeven , genoeg : voor Kinde-

ren is I of 2 greinen , naar maate van de jaaren

,

toereikende. — Is het alleen te doen , om
eene zagte ontbindinge QRefotutio^ te beoo-

gen , dan geeft men om de 3 , 4 of 6 uuren

,

ïpet €gn Qf ander adjuvms , het ?:y fuiker , ee-
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Tiig extra& , gom , of aromaticq water , als dat

van Kruis en munt, om de 3 uuren één grein tef-

fens. Door welke eenvouwdige geneeswyze ik

deeze ongefleldheden niet alleen gelukkig te bo-

ven kwam ; maar ook , onder deszelfs aanhou-

dend gebruik , byna hopelooze kwaaien zag te

recht komen. Onder anderen eene aanziene-

lyke Dame , welke door een Hauflus van één
grein Ipecacuanha , één once j^qua Menth£ ,

met j van deszelfs geest , en zoo veel fuiker

,

van eene Lamheid herftelde , die over de twee

jaaren geduurd had. De andere Lyderes was

mede eene farfoenelyke Dame , welke , veele

Kinderen gehad hebbende , langen tyd aan ee-

ne zoogenaamde Scabies , of Catarrhus vejtc^

( §. CXCVI. 5. ) gelaboreerd had , en onder

hec gebruik van één grein van dit middel , met
drie deelen ExtraSfum Agrimonis , om de drie

uuren herhaald , en eenigen tyd vervolgd , ins-

gelyks volkomen herftelde. By de Rheumatis-

mus 5 Afthma , en Tusfih convitlfwa , zal 'er bene-

den nader gelegenheid zyn , om van dit middel

te melden.

b. ) De gevolgen dieper wortelen gefcho-

ten hebbende , of de ontlasting naar beneden
teffens noodig zynde , komen 'er ook zagte

Laxeermiddelen en Altetantia te pas ; waar toe

zagte middelflagcige Zouten , en in eenige wei*

nigen loogzöutige en fomtvds zeepachtige midde-

Tt4 lea
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len worden vereifeht (^). Men daagt niet zel-

den , door Sal poiychreft , Uhabarber en B.ad.

Valeriana jylvejins , met eenig aromatic^ wa-

ter , ÜxymelL fciliiticum , of andere bekwaame
Syroop 5 naar het byzonder oogmerk ingericht

;

of het zelfde Zamenftel , met eenig bekwaam
Eo^ttaB 5 in het byzonder 'onderwerp toepasfe-

lyk , tot Pillen gemaakt , en op bekwaame tus-

fentyden drie of vier daar van gegeeven , die

,

overeenftemmende de aanwyzing , vermeerderd

en verminderd worden. —
c.^ Aderlaaten komt hier zelden of nooit

te pas , om dat 'er doorgaans gebrek aan goed

en rood bloed (§. CLXI. 5. c. ) in deeze on*

derwerpen gevonden wordt. —
III. Men voldoet aan het derde oogmerk

( §. CCXLVL ) , door genoegzaam den zelfden

jaad , met opzicht tot de voedfels en beweeging

in acht te neemen, zoo even (I. i.) verklaard.— Waar van zich de geringen al weder niet

bedienen kunnen ; die echter de verderfelyke

warme water - dranken , met een glas goed bier,

of by gebrek van dat , met een glas koud water

veranderende , zich niet kwaalyk bevinden zul-

len , mits niet te fchielyk van de oude gewoonte

afgaande , maar langzaam daar aan gewennende.

2oo ergens de laad in de voorbehoeding , om-

trent

04» J. 1165. '
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trent de beweeging, te pas komt, zoo is het

in dit gedeelte der geneezinge. — De ver-

flapte vezelen , vaten en ingewanden , in wei-

nig zich beweegende lieden , en te veel zittende

Ambagtslieden (§. CLXXV. 2. ^. 3.) , zoudea
geene geneeskundige huipe behoeven , indien

van dit middel ter voorbereidinge goed gebruik

konde gemaakt worden,

I. Veelerhande foort van geneesmiddelen

zyn tegen deeze eerfte beginfelen van ziekten,

( tot Teering , Waterzucht , Vermaagering en
Zenuw - ziekten aanleidende

,
) door den Heer

BopRHAAVE (^) opgegeeven. — Minerah
wateren , met veerkrachtige lucht bezwangerd ,

ftaal en bittere middelen, die de werking van de
maag en ingewanden bevorderen , de fpysvertee-

ring verbeteren , en de belemmerde affcheiding

der tot het leven noodig zynde fappen , zonder-

ling het huishoudelyke der zenuwen bezorgen

,

zyn hier van het wezendlykfte nut. En , wan-
neer die op eene gefchikte wyze worden ge-
bruikt , en niet onverfchillig overal , dan alleen

daar het pas geeft, met den Cortex Peruviamis
en deszelfs bereidingen vervangen worden , zul-

leu zy telFens;

2. De

f y) ^phrism. de cogn. ^ cw\ Morb. 5, 28,4?. cum van
SwiETEN Co7nmenU pag. 39-38. 60-62. & MaUrii Msdka .

Tts
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n. De Torpor folidi vivi , en de vermin-

óerde' Irritabihteit ^ verbeteren , opwakkeren
,

en , zoo veel mogelyk , toe haare vorige werk-

zaamheid brengen. — Onvermogenden kunnen
met wilde Baldriaan ( Vakriana jfylvefirts) , een
Plant , in het Vaderland op veele plaatfen groei-

jende , veele vorderingen maaken. Met ver-

wondering zag ik eene hooggaande Anafth^pa

( levenloosheid ) , in welke naauwlyks blyken

van polsilag te voelen waren , overwinnen , door

een aftrekfel van 4 loot van deezen wortel , op

een fles witten wyn ; waar van , om de drie

uuren , een theekopje gegeeven werd , en hec

menfch tot haare voorige volle vermogens deed

wederkeeren. —

Van de verbeteringe- der verjjymde of verdikt

Q

vvEivoGTEN ; dd VERDIKKING dcf al te dumic

en de vereeniging en e;^?j*/é'f vermen-

ging der te los zamenhangende enge-

Jchifte voGTEN ; en het gruizige

GEDEELTE DES BLOEDS.

§. CCXLVII De eerfte beginfelen (J.
CXCI. I.) verder ingedrongen zynde , of door

gebrek van bekwaame geneezing ( §. CCXLVI.
I. II.) niet behoorlyk verholpen, of door nieu-

we en aanhoudende oorzaaken bezwaard , bren-

gen
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gen vervolgens die ziekten voort , welke dé be-

hoorlyke vanhechtmg in de vogten betreffen (%
CXCI. 2.) , die daar door tot al te groote dik-

heid enz. overgaan ; het gevolg van den belem-

merden bedorven Spiritiisre&or Q%*CXX.XiV.')y

de ongegiste meel • fpyzen , gebrekkige beweer

ging enz. en de gefchiktheid tot het catarrhale y

rheimatiqiie en rottige in de ziekten. ~— De
verfchillende ontaartingen maaken natuurlyk te^

genftrydige aanwyzingen uit ; te weeten : hec

verdikken van het te dunne ente lo^zamenhangen^

de , en de vereeniging van het gnüzige gedeeltQ

des bloeds.

I Tot het eerjïe oogmerk komen zoo wel

middeldachtige als loog- zouten , geestryke gom-
men , aanprikkelende , verfterkende , ontbinden-

de , en bittere middelen, in aanmerking (^)*
Een ganfch Hoofdftuk , de behandeling en ver-

klaaring van de geneezing der ziekten , uit ver-

JJymde vogten ontftaande , betreffende , kan men
by de Heeren Boerhaave ( ^ ) en van Swie-

TEN (^) nazien. Maar alle deeze middelen zul-^

len weinig baaten , indien de nadeelige voedfels

(§ CLX. coR. 1,11, III. CLXI. I. CLXXXVIIL
1.5.), niec in 't tegenovergeftelde (g.CCXXIV.
^. CCXXV. not.'f/;.) veranderd worden.

I. Een

(a) L. Stokke §. 395. pag. 263, 264.

(&) De Morbis a glutinofo fpoj-itaneo , § 75.

(c) Commemar, .Tom. 1. pag. 104- 112. met de middelci!'

,

Gaar toe in de Materies Medica opgegeeven, pag. 26^46, .
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1 . Een weinig Scilla of Bryonie , op bier

of wyn getrokken , kan mee geringe kosten be-

reid , en , door een maatig gebruik van die aftrek-

fel , veel flymen verdund worden.

2. Onder de middelen ter verbeteringe van

de gebreken in de weivogten , zyn Antmomaita
Tan voornaame Geneeskundigen (^) aangepree-

zen , waar onder met recht de Kermes minerale

behoort (^ö). Veele bereidingen van die foort

waren voorheen in algemeener gebruik : wierden

ze meer. aangewend , men zoude mogelyk min-

der kwaaien , uit opvulling der grootere en klein-

dere vaatjes , zien voortduuren ! Want , zoo
wel als de huids - gebreken door dezelve verhol-

pen worden , zoo vooronderftellen ze tefFens de
verbetering van de ontaarting der bedorvene wei-

vogten. — Wylen de Leidfche Hoogleeraa-

ren Maets en Margraf gebruikten met vrugt

in veele gevallen den Regu/us Antmonii Mcdi-

cinalis (f) $ en de Heer Huxham hechte groo-

te nuttigheden aan zyne EJjentia Antmomi Vu
nofa (g)y welke nogthans in zuiverheid en zag-

te

(d') F. HoFFMANN M. R'. S. Tom. I. Sed. I. cap. V. pag.

318. Sea. II. cap. VIII. §. VIII. pag. 450. &c. G. L. Ale,
FGLD DiJJert. de injïgni ufu fulphuris aiirati Antimonii in morbi's

a vitiis lympbcc ortis. Gieflae 1765. Gefieesk. BiMioib, Vl. Deel^
bladz. 98.

Ce) Ilollandfcbe Maatjehappy, II. Deel, bl. ga.

(;ƒ) J. C. Leiden/, cum Cbemia fua rationalL

Cs) OhJervSbmic. Tom.iii. p.i^a fq, cum Tom.I, p. 157,
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te uitwerking , niet te vergelyken is by de 27/J-

&ufa conce?2trata Antimonii (^*) van F. Hopf-

MANN. — be uitwerking deezér middelen is

by een gefchikt gebruik derzelven , des te we-

zendlyker ; wyl zy by de verdunning der taaije

en lymige vogten , de uicwaasfeming teffens be-

vorderen; de lymigheden , die hangen blyven »

verbeteren ; en de ongeregelde irritahiliteit , uit

deeze afwykingen ontftaande , te recht brengen.

Maar zal men 'er dat nut van zien , zoo moeten
die alleen als Alterantia , en niet als Evacuan-
tia 5 worden toegediend ; en van de zuiverfte

bereidinge zyn (g**)*

3. Het Elixir VitrioU y of andere minerale

Zuuren , met water verdund , kunnen alleen in

Kinderen , ter wegneeming van de dikke buiken

en ter onderbrenging van de flymen , waar in

doorgaans de Wormen nestelen , volflaan. Niet
min nuttig is de ontbindende Geest van Minde-
RER ( /iJ) , alle de Saïia neutra^ de Potio Rive-.

riij [de vaste lucht,] enz. tot deeze betrachting.

, 4. Ter geneezinge van de vetflymde vogten

kan het gefchikt gebruik van den Mercurms ah

(g*) In l<iotis ad PoTERiüM , Lib. II. cap. XII. pag. 261
Oper. Supplem. Tom. I.

(g**;) CoUeB. Chymic. Leidens. pag. 250. F Hoffmann ds

Mcdicammtis ex Antimonio JeieBiurilms ^ Obferv. Chem. Lib. lil.

Obf. VI. pag. 52^-526. M. R. S. Tom. IV.

(/O HolL Maatfcbappy, II. Deel, bl. 15.
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caJifatus (i) , benevens het Aq^ua calcis (k)^
volgens de byzondere oogmerken , den aart der

ziekten, en de onderwerpen , in welke die plaats

hebben , mede in aanmerking komen.

5. De byzondere Ziekten , van verlooren

eetlust 5 fpyswalging , be^waarlyke fpysvertee-

ring , onmaatigen honger , vryster- ziekte , en
witte zucht (§. XGIV. CLVIII. 8. CLXXX. 2.

en CXCI. 2. ^. ), hebben zoo wel haaren grond

in het wegneemen der flymen (§.CCXLVII. L)
het verfterken van de maag en ingewanden , door

bittere en verfterkende middelen ; als het ver-

hoeden van den nieuwen aangroei derzelven ,

door verfterkende Acida mineralia ( I. 3.J , en

het in acht neemen van den raad in de voorbe-

hoeding (§. CCXXV. 2, 3.), hier omtrent op-

gegeeven (/)•

6. Vermogenden zullen in het goed beftuur

der levenswyze weinig geneesmiddelen behoe-

ven : en die onder hen , door [gebrek aan be-

weeging , de beginfels daar van gewaar worden ,

zullen 5 met verfterkende fpyzen en dranken ,

veel kunnen toebrengen , ter afweeringe van de-

zelven.

IL Men

(f) Dezelve ,. bl, 28-31.
(fc) Dezelve, bl. 36-50.

(O Vergeleeken met J. de Gorter , Gez, Gen* Hoofdn:.
XXIII, XXIV 5 XXVIII; LVilI.
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IL Men verdikt de al te dunne vogten , en

daar onder het f00de gedeelte van het bioedy door

herhaalde en geftadige lichaams-oefFeningen , tot

meerder doorwaasfeming : door ontlasting van

meerder Urine , door den evengemelden Geest

van MiNDERER ( §. CCXLVL I. 3.) enz.

Welke voor geringe lieden uit gezuiverde Gne-
res clavellati , met goeden wyn-azyn , kan be-

reid worden ; benevens eene goede levenswyze

van lyvige 5 drooge , en voedzaame fpyzen en

dranken Qm) ^ die in de meeste deezer onge-

fteldheden de voornaamfte aanwyzing vervullen

moet. Gaargekookte halmvrugten by verwisfe-

ling ( §. CCXXV. not. /?.) , benevens goede

bieren ( §. CCXXVI. 2. ) , zyn voor minver^-

mogenden de minst -kostbaarfte. — De Ge-

neesmiddelen dienden die eigenfchappen te be-

zitten , dat ze noch te lymig, noch te zamen-

trekkende zyn Qn ) ; maar dat ze , by de ver-

fterking van de vezelen en vaten , de verbete-r

ring der vogten teiFens in het oog houden. —
Dan , voor zoo verre de vereeniging der van een

geweekene vezelen , ter verfterking van de va-

ten , en bewerking der vogten , hier allernood-

zaakelykst zyn , zoo kunnen deeze foort van mid-

delen niet altoos uitgeflooten worden. Waartoe

behooren :

I. De

(j») L. Stokke §. 397. bl, 2^5.

Qn) Dezelve f hl. 266.
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1. De Jcido- aufïera vegetahiJm (0)^ eii

dfe der BergflofFen (/?) ; zonderling het Eltxtr

VnrioU , welke in fommige onderwerpen met
vrugt kunnen toegediend worden.

2. Konftige Staal wateren , zoo van gloei-

eend yzer in gemeen water geblust ; als door by-

menging van yzer - z;//;/^^/ , enz. in een foort

van mineraal hervormd (^).

3. Onder de al[ereenvouwdig(l;e de Water-

zuuring , Lapathum aquaticum , Britannica ve-

ra ^ van Munting , mogelyk wel te zeer

geroemd (§. CXXVIIL )', en daar door in on-

bruik geraakt , doch door Boerhaave (^)»
ROSEN VAN ROSENSTEIN (j"), LlNN^US (/^)

enz. voor de waare Plant erkend, en in alle ge-

vallen van danheid , ontbinding , en daar ver-

Iterking van dit foort noodig is , aangepreezën ;

en op wyn of bier getrokken , een voortrefFelyk

Geneesmiddel uitmaakt. —
4. Onder

(0) H. Boerhaave Lïb, de Materia Mtdica^ ad §. «28. n. 4.

(p) Holl. Maapfchappy , Vï. Deels i. (luk , $. L'XXIL 2.

bl. 120, 121.

(q^ HoFFMANN, Tom. II. pag. 23. DvBÉ Medic^ de pauv,

Cap. VIII. pag. 31.

(r) H. Boerhaave Eiftor. Plant. pag. 539.

(j) H&ndleiding tot de kennis en geneezing van de Ziekten dsff

Kinderen , bladz. 525.

<«) Siftem. Ncüurce» Rumcx 1$. e dit. VI.
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4* Onder de zamengefclde , eindelyk de

^inéiura aquofa Rofarum : als die niet alleen de
dunne vogcen kan verdikken , de vezelen en va-

ten verfterken ; maar die tefFens een vermogen
heeft , om de fpysverteering te bevorderen , de
affcheiding der vogcen , hier toe noodig , tè ver-

beteren , en dus aan alle de oogmerken tefFens

te voldoen.

1 1 L Men vereenigt en vermengt de te los

zamenimngende en gefchifte vogten , ( den grond

van de eerde beginfelen der Scorhiit , en der al-

geraeener dan voorheen heerfchende rotkoortfen,)

vaster , door genoegzaam dezelfde hulpmiddelen

(II. 2,3,4.), en de voedfels , in de voor-

behoeding aangepreezen , in plaats van de na-

deelige en tegenftrydige te gebruiken , en door

dezelve de ontbrekende vaste lucht in het bloed

te herftellen* —
I. Goed voedzaam brood , met de zeme-

len daar in gebakken , en alle foort van fmeeri-

ge zeepachtige halmvrugten , verfche moeskrui-

den 5 en rype vrugten uit de tuinen , zoo in -

als uitlandfche , zouden aan deeze aanwyzing

voldoen : maar , wanneer deeze ontaarting der

vogten 5 de gemeende onder de Morhi endemi*

ei , heerfcht , is 'er weinig mogelykheid , om
die verfrisfingen, met veerkragtige lucht bezwan-

gerd , te verkrygen (^tiy De vogtige woonin-

gen

(rO [Best was het dan , den Stuiken van die mi4d«len tt
XFIU, Deel, V Y v#Qr^
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gen moeten 'er by herfteld , door vuur verwarmd,

de beweeging verbeterd , en daar die by inun-

datien ( §. CXXXIV. ) enz. voorvallen , door

toereikende verfchooning en onderfteuning van

de bedrukte gemoederen 5 door milde aalmoes-

fen , waar van de geur , wegens de jongfte ge-

vallen , noch niet verwelkt is , te gemoet geko-

men worden. — Het geringde met de eerst-

genoemde hoedanigheden begaafd , zoude met de

laacfte veel helpen kannen. — Intusfchen dient

de geneezing hier ook algemeen te zyn.

2. In de tweede plaats , zyn hier de mid-

delen , in de voorige afdeeling ( II. ) opgegee-

ven 5 zeer heilzaam. — De inlandfche Rha-

barber ( de Lapatha ) , de Baldriaan , de Dul-
camara, van den Heer Boer haave (t;) vermo-

gender , dan de China en SalfaparUIa gehouden

,

zoo bekend om het balfemachtige in fcherpe en van

een wykende vogten te herftellen , en van Lin-

N^üs als een onfeilbaar middel in de ongemak-

ken, xxxtScorbut ontftaande (w)^ aangepreezen

;

kunnen hier , naar het byzonder inzicht , veel

vrugt doen. Waarby de Althéa ^ de Malva^ de

ConfoUda major of Symphytum^ het Etipaioriumy

Eryngium enz, mede vanden grooten Boeuhaa-
VE

voorzien , van welke Kapitein Cook ( §. CCXXVI. 2. not. rf.)

gebmik maakte. ]

C'y) R. A. Vogel Hijlor. Mater. Md. pag. 195.

C'-.y) Hift. ds VAcad. des Scknces^ l'jól. pag. 54. feq. Gen,

cil^lmh, V. Deel, pag. 730.
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vfi als zeer goede middelen tegen het Scorhut ,

geroemd T^) ; en zoo veele andere Planten ,

door den AKvyzen Schepper zoo mildelyk aan

het Vaderland toegereikt ; waar onder de Water-

kers , Waterdrieblad , Beekeboom , Waterkrui-

ken , Duivekervel , enz. niet moeten vergeeten

worden ; ( waar van het gezicht alleen ons tot

opmerking leiden moest
; ) geeven overvloedige

blyken van de goedheid des Goddelyken.Maa-
kers , die tejBfens de middelen zoo ruim tegen

de kwaaien heeft medegedeeld.

3. Eindelyk behooren hier veele andere en-

kelvouwdige middelen ( Simplkia ) toe , door

den Heer Boerhaave , onder den tytel van

Aq^iiofa Jubfarinofa , moUia , emoïïtenüa (y ) ;

van Amara la&efcentia frigida (z) ; van Spe-

cifica kniora Antifcorbutica ( a) ; en van Anti-

fcorbutka modicè adfiringentia (b) opgegeeven.

Waar uit , naar de onderfcheidene oogmerken ,

verfcheidene zamengeftelde geneesmiddelen ver-

vaardigd kunnen worden.

IV. Als een gevolg van de min gefchikte zamen-

hegting in de vogten (§. CXCI. 2.) tot de wa-

terachtige verdunning, traage omloop der levens-

vogten

(x) Hi[ioria Plantar. pag. 176, 1 94.

(y) Lib. de Mater. Medic, Seét. 35. num. 3. pag. 12,

(2) Ibidem^ Se6t. 614. pag. 13I.

Cfl) Ibidem y Seö:. li6c, h y. pag. 199.

C&) Ibidem, Se6l. 1162. pag. 205-

V V 2
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vogten enz. verzwakking der vaste deelen enz.

tot overtollige ontlastingen (§. CXCI. 2. ^, c.)

aanleiding geevende C^), worde aan dit inzicht

(§. CCXLIII. X.) voldaan ; door dezelve vol-

gens haaren verfchillenden aart, niet in acht nee-

men van het voorige (IL), ter verbeteringe

opgegeeven , te behandelen.

I; Het overtollig zwecten wordt, behal-

ven langzaame verkoelingen , verminderen van

dek , te lang te bed liggen (d) , met aantrek-

ken van fluitende kleederen (6^), enz. en ande-

re noodige ontlastmiddelen , fomtyds door een

aftrekfel van Salie , op witte wyn of brandewyn

bedwongen, waarvan des morgens en des avonds

een of meer lep^s worden ingenomen. Welk
gering middel de Baron van Swieten (/) dik-

wyls met genoegen zag gelukken.

2. In de Diabetes (§. CLXI. 5. c.^ is,

behalven het nalaaten van warme verdunnende

water - dranken , en het gebruik van drooge fpy-

zen , by andere zamentrekkende en verzagtende

middelen , het Serum ahminattim (g) 9 vol-

doende bevonden.

3. In de hloedjlortingen , welker oorzaaken

verfcheiden kunnen zyn y komt de hoofdzaak ,

tot

(c^ L. Stokke, 5. 407. bl. 276.
(d!) Dezelve , nom. i.

(g) VAN SwiETKN Commentar. Tom. II. pr.g. 368.

(ƒ) Idem ibidem^ pag. 370.

tg) Mead Mofut.Medkci, cap^ IX. feft. II. pag. m. loi.
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tot deeze afdeeling voornamentlyk betrekkelyk,

vooral in aanmerking (hy Het Scorbutque ^

hier de grond zynde , moet de ontbinding van

het bloed ( §. CCXLVII. II.) worden verbe-

terd , en de verilapre vezelen en vaten ( §.

CCXLVI. III.) verfterkt, en van de middelen,

aldaar opgegeeven , naar omftandigheden gebruik

gemaakt worden,

a, ) Eene teug goed koud pompvvater , als

de verrotting tegengaande , de vezelen en vaten

verfterkende , en een zagt zweet verwekkende,

vooral , wanneer de lyder dit neemende te bed

ligt , en zich toedekt , is eene van de vaardigde

middelen , om een dilavyls dreigend gevaar afte-

wenden. —
k ) Onder de inlandfche Planten , kunnen

de Weegbree , de Quinquefo/ium\ of Penta-

pkylhm , en daar onder de JPotentilla of Argen-
tina , (waar by van fommigen de Aardbeijen-

plancen gebragt worden ; ) de JBurfa paftoris ,

Eqtiifetumy de bast van Willigen en Eiken boo-

men , de Pimpinella , of Sanguiforba enz. in

verfcheidene gevallen van dienst zyn.

c. ) 'Er kunnen gevallen zyn , in welken
JSfitroJaj Emulfwnes^ en een enkelde maal eene
aderlaating te pas komen ; hoewel zeldzaamer in

dit foort. Het byzondere raakt deeze genee-

zmg

(I») L. Stokke 5, 407. 3. png. 377.

y V 3
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zing niet , het welk beneden op zyn plaats zal

gezien worden.

d. ) Jcida MineraUa , kunnen dikwyis de
meeste uitwerking doen : als die de verdunde
vogten flremmen , de opzieding bedwingen , en
de daar door uitgerekte vaten tot haare voorige

veerkragt herftellen ; waar onder met recht de
Acida vinofa , als het Elixir VitrioU , het Aq^iia

Rabelii , de Li^uor Anodyno- mineralis Hoff-
MANNi , en het Okiim Vttrioli dulcèj met wa-

ter verdund , behooren.

4. De braakingen zyn onder deezen me-
de van den zelfden oorfpronk ; de vaste lucht

,

het verflenste herftellende , en het bederf (§.
CLXXXVIII. 5.), benevens de uitzetting hieruit

gebooren , tegengaande , moeten het vóornaame

onderwerp uitmaaken. Veele Salia media, de Potio

RivERii, en Spiritus Mindereri (§. CCXLVII.
I. 3.) alleen , of met water van Kruis- en- munt

,

gegeeven; of dit water alleen, by lepels gebruikt,

lumnen van veel vrugt zyn. Watson prees

hier toe de MagneJJa alha aan (/^), die in aart

met de voorige overeenftemt. De braaking ge-

ftild zynde , dient de maag door zagte Parego-

fïca, ^\s Dtafcordium Frdcajïorii ^ oïTheriaac,

daar na met bittere middelen , onder welke de

Aco-

fh) Medkal Ohferjatïcns , Vol. III. pag. 335. Gcne;sl:undï£i

iblio:l, VI. Deel", bl. 290.
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Acorus , of Calamus , Alfcm , Centaurïa enz.

zyn , verfterkt te worden ; waar toe onder de

Uiclandfche de Colombo- wortel (/^), en het

Quafcie- hout (/) , de voornaarafte zyn.

5. De afgangen in dit foort van ziekten ,

hunnen grond hebbende in de ontbinding der vogten

( §. CLXXXVIII. 5. en CXCVI. 4.) , en de

verzwakking der ingewanden, moet in de eerfte

plaats haare voornaame geneezing daar in gezogt

worden, bereids boven (§. CCXLVII. III.)

verklaard. Het verdere , dat tot deeze ziektea

in het zaraengeftelde behoort , moet beneden op

zyn plaats gezien worden. De voornaame mid-

delen , die hier in aanmerking komen , zyn de

Ipecacuanha endeRhabatber^ bydeopgegeevene

verfterkende en zamentrekkende ; waar by fom-

tyds pyn- {tillende noodig zyn (^). Het Semen

JLapathi acuti , kan hier aan alle inzichten vol-

doen (/) ; om van de Rhtis^ de Myrthus^ en

de Lyfmachia geene verdere melding te maaken.

Behalven den bereids gepreezen Colomba- wortel

is

C^O A. Lentfrinck Geneeskundig Tydfchrift, 1. Deel , bl. 7.

en Uitgezochte Verhandelingen enz. 1. Deel, 8. ftuk, bladz. 66.

Welken Wortel ik volkomen overeen (lemmende bevonden
heb met de Radix arijiolochia rofzmf^a: waarmede ik alle die uit-

werkingen gezien heb, die mer; aan den eerden toefcliryft.

(?) Uitgezogte Verhandelingen by Houttuin , IX. Dq^I^
bladz. 394.

(fe) L Stokke, §.407. 4. pag. 278.

CO ^' J« N. Crantz Mi^ur, Med, II. pag. 25.

Vv 4
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is de geneeskunde met twee andere nieuwe mid-

delen verrykt geworden , als die van J. Lopez ,

door den wydberoemden Hoog - leeraar Qau-
Bius ( m^ den Vaderlanderen medegedeeld ,

en de Tabi^ahbooms-h^st (^n); waarby het^^fi^

(;alcis , met den eerften wortel , ook zynenut-

tigheid hebben kan (^).

J^an de verbeteringe der onderschei-

dene SCHERPTEN tU het BLOED.

§. CCXLVIII. De eenvouwdige ziekten ,

uit een vogtigen dampkring , enz. ontftaande ,

door bykomende oorzaaken zagtjes gekoesterd ,

gezien hebbende , volgt de orde , tot die geene

over te gaan , die voornamentlyk uit de fpyze

en drank haar wasdom krygen. Deeze behande-

ling (^) behelst de herftelling van de onder-

fcheidene fcherpten , in haaren aart en natuur ,

t)Oven (§. CLXI. 2, 3, 4, 5. CLXII. 3.) ver-

luiaard. De verbetering van de fcherpten in het

(tm) AdverJaYiormn 'carti argumenti y Lib. uniis pag. 78.

(70 A. Lentfrinck Uitgez. Verband. 1. c. bl.93.

(0) [Hiftor. Conji, epidem. Vemin. Gap» IV. icft» 111. Schol,
png. 306, feq.]
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1

gemeen , kan men uic het boven - verhandelde

(^^§. CCXLVI. I. IL), en het onderwys van den

Heere Boerhaave (^). eenigermaateafneemen.

Die der byzondere moeten naar hunnen eigen

^art behandeld worden,

I. De vermeerderde flymen , door de voed-

fels geholpen , en in geene ontaarting tot ont-

binding overgegaan , geeven doorgaans in zwak-

ke ingewanden aanleiding tot eene zuure fcherpta

( §. CLXI. 2. a. en CXCI. 3.) , uit het boven-

verhandelde van de voedfels ( §. CL. 1.-2. 5.

CLI. 2. CLIL 1 , 2. CLX. coROLL. I, II, III.

en CLXXX. i. ) > ï^i^t alleen in de eerde we-
gen , maar ook in het bloed f rj* — Alle de

gevolgen , hier uit ontftaande , kortheidshalven

vooronderfteld zynde , en in de aangeweezene

plaatfen nader in te zien , \vorden bezwaarlyk

onder gebragt , ten zy al het bovengemelde na-

gelaaten , of ten minften, zoo veel mogelyk,

ten goede veranderd worde. Dit alleen was ge-

noeg tot geneezing : dan dit allezints niet kun-

nende bereikt worden , moet het geneeskundi-

ge daar by komen. — Men geneest het zuuf
pf de zuure fcherpigheid in het lichaam ;

|. DOQf

Cq") Injlimt. Med. $.1172.

(r) II. BoERHAAve Jpbor, &c. §. 60-54. ^^^^ VAN Swig-
^EW CmmQuu Tom. L pag. 80-88.

V Vi7
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1. Door opflarpende , veranderende en ver-

fterkende middelen (sj.

2. Door tegengefchikte voedfels uit dieren,

plantgewasfen enz. verfterkende middelen , ver-

meerderde beweeging , en de even - genoemde
zuur • opflurpende geneesmiddelen (t).

3. Volgens de wyze van den Heer Rosen
VAN RosENSTEiN , vooral in Kinderen , in zyne

fraaije Verhandeling , over dit onderwerp opge-

geeven (u). Waar van zich :

4. Geringen met weinig kosten kunnen voor-

zien ; en van gelyken van gebrande oesterfchel-

pen , of Kreefte - fchaaren , met een gering ge-

deelte Vitriolum martis ad albedimm cakinatunu

of in deszelfs plaats van een gefchikt en maatig

gebruik van kalkwater ( v) , met eenige verzag,

tende Syroop , of , daar het noodig is , met die

van Rhaharber enz. kunnen bedienen.

II. Het natuurlykst gevolg van een eigen-

aartig bederf , door de veelmaal opgenoemde ge-

fchiktheid der lichaamen , en de eigenaartige ge-

neigdheid tot het zelve, in de voorgaande afdee-

lingen

(j) L. Stokke, §. 400. bladz. 268.

(t) H. BoER-HAAVE , /. c. §. 66, pag. 29.. Van Sv/ieten,

I. c. pag. 89.

(m) Handleiding enz. Vlll. Hoofdfi:.

(v) Ho\L Maatfchppye y I. Deel, bladz, 50,
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lingen ingezien en behandeld , moest het meest

heerfchende zyn , ten ware de even opgenoem-

de voedfels in veelen dit weerhielden. Weshal-

ven dit bederf in weinigen , onder de gedaan-

in van eenvouwdige en ileepende ziekten , daa

te verouderde Scorbutki , van een galachtige

gefleïdheid , voorkomt. Ik heb maar twee-

maal in 20 jaaren tyds dit bederfin eenen hoo*

gen trap gezien , in welken dit van fterke kwy-
ling gevolgd werd , en in den dood eindigde*

De aanleidende oorzaaken tot deeze hooggaande

fcherpte zyn boven (§. CL. 3. 6. en CXCI. 3.

not. o, ) uit deeze Verhandeling , en door den
Heere Boerhaave (zy) verklaard. — Het
eeten van vleefch der aan de Vee - pest geftor-

vene Beesten , fchynt zoo zeer tot dit ftuk niet

betrekkelyk gemaakt te kunnen worden ; naar-

dien de uitwerking dikwyis zoo geweldig was ,

dat ze tot daadelyke Rotkoortfen aanleiding gaf

( §. CLXII.) , en de Rotkoorts te Edam , uit

ftinkend kuipvleefch ontdaan ( §. CXXXIV. ) ,

gelyke bewyzen opgaf. — Zoo verre dan dee-

ze fcherpte tot de tegenwoordige afdeelinge be-

hoort 5 is het eene meerdere ontaarting in de
vogten, dan die van §. CCXLVII. IIL , onder

de gedaante van eene fleepende Koorts , met
hoog brandig water , vermagering des lichaams ,

uitputting der levens- krachten , door kwyling ,

enz.

(w) D^ Mijrlis ex AkallnQ Spmtaneo, J. 84.
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enz. (ir); doorgaans uit eene fcherpe ontaarte

gal , in galachtige lichaamen , met fterke inge-

,

wanden begaafd , en door al te groote vermoeid"

jende bezigheden , heerfchend gebruik van dier-

iyke voedfels , zonder in het nadeelige en afwy-

kende te voorzien , ontftaande (^}. Terwyi

deeze ontaarting in het zamengeftelde doorgaans

een gevolg is van eene verouderde geelzucht en

hardnekkige verftopping in de lever , of derzel-

ver galbuizen. — Voor zoo verre de genee-

zing de eerde beginfelen deezer ziekte betreft ,

moet dezelve betragt worden :

I. In het verminderen der al te fterke be-

weeging (;s), het tegengeftelde van de flymen,

die door gebrek van beweegiiig zoo wel verrot-

ting voortbragten , als die , in dit geval , door

te fterke en te aanhoudende beweegingen , tot

een ander foort van bederf en alcaltfche ontaar-

ting (^), aanleiding geeven : het bezorgen van

eenen verkwikk'elyken flaap , en de noodige ont-

fpanning in de huid , door zagte dampbaden en

Itoovingen.

a. In

^x) H. BoERHAAVE Inflltut. MeiUc. §. 912. pag. 437.

(y) De verklaaring van den Heeï Boerhaave /. c. §. 82-

Sö.Vcgens deeze fcherpte , hecht het beste denkbeeld tot

het wel onderfcheideii van de voorgaande §. CCXLVll. 111.

(2) H. Boerhaave §. 88. pag. 7. van Swieten CommenU
Tom. I. pag. 128, 129.

(ö) hkm ibidiui) §.90» & ickm ibklcmf pag. 13a.
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5

2. In het gebruik van alle die voedfels , in

de voorbehoeding (§. CCXXV.), en genee-

zing (§. CCXLVII. II, IIL), ter verbeteringe

van de vogten , en het tegengaan van de onna-

taurlyke ontbinding en fcherpte , in dezelve aan-

gepreezen.

3. In het aanwenden van die middelen ,

door de Heeren Boerhaave (^1^)^ Stokke (c),

en DE MoNCHY (^) , ter geneezing van deeze

afwykingen voorgefteld. Waar onder ras zuur

wordende , als de melk en derzelver bereidin-

gen , dunne waterige en ligt gistende meeldran-

ken ; als mol , garfte bier enz. en zulken , die

het alcali vernietigen ; waar toe alle de zuuren

uit de drie Ryken ; of die het verftompen , als

alle de vette aarden , de Trochisci V. C. , de
Vtperis , alle zagte oliën , de zwavel en derzel-

ver bloemen, of die het zelve verdunnen.

III. De zoutachtige fcherpte QAcrimonid

fnuriatica^ j door het aanhoudend gebruik van

gezoutene fpyzen , of te veel keuken - zout by
dezelve genuttigd ( §. CL. 3. CLXL 3.) , ge-

booren ; wordt verholpen , door

:

I. Dié

(&) Inflim. Medic. §. 1 174. ^/)l'or. §. 88. cum van Swie-
THN , Comuientar. Tom. I. pag. 125-129. & Tom. II. pag.
128 - 132.

(c) § 400. A. bladz. 267, 26S.

C^) HolL Maatjehappy, ], c. §• LXII. 1,2..
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1. Die doortrokken ziltige fpyzen , en te

veel gebruik van zeezout , of het zeewater , in

zwakke geitellen , in te groote veelheid , tot

geneeskundige oogmerken aangewend Qe)^ na
te laaten ; de voedfels in byna onfo^aakelyke te

veranderen , en de dranken al weder uit zagte

zeep - en meelachcige , en gelyke afcrekfels uit

haver en garst , en gelyk foort van halmvrugten ,.

benevens gemeen water , of ligt geestryke dran-

ken enz. te verkiezen.

2. Door geneesmiddelen , van den zelfden

zagten olieachtigen en ontbindenden aart , die

te verdunnen , te ontlasten , en te verzagten :

insgelyks door loogzoutige f/J uit kalkwater ,

onder de bepaalingen van den Heer van Svvie-

TEN (g") 5 dezelve te verbeteren ; en :

3. Door de middelen , tegen de fcherpten

in het gemeen opgegeeven , dezelve onder te

brengen.

IV. De heerfchende garftigheid {Jcrtmo-^

ma rancida ) , uit de vette en olieachtige fpyzen

(§. CLXI. 2. c. CXCI. 3. not. ;s.} veroorzaakt,

WPrdt verbeterd

:

I. Door

(tf) A. D. Gaubii Advsrjarmum ijarii Argimenti , Lib. un.
pag. 22.

(ƒ) L. Stokke f. 400. C. bl. 269. H. BoERHAAVE Injlit.

Mud. §. 1175-. 1,2,3. Apborism. §. 605.

(g) G. 3. vanSwieten Comment, Tom, II. p. 129, T30.
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1. Door zich van gelyke foort van voedfels,

zooeven (11,111.) aangeweezen, raec verray-

den van het vette ,
gerookte , gefnerkte en reeds

garftig gewordene te bedienen; en:

2. Door gebruik te maaken van alle de zuu-

re middelen uic Plantgewasfen , zoo die natuur-

lyk zyn in de rype vrugten , en de bereidingen

daar uit tot Syropen^ Gelemn^ Marmeladen em^
gemaakt ; als de geneesmiddelen yan den zelfden

aart , gelyk Honing , Manna , Casfia , Tama-
fwden , en de zamenftelfels daar van in de Jp-
thcken bekend (Zi).

3. De byzondere Ziekten, hierdoor (§.
CLXXXVII. 5.) vervloekt , zyn in de bovenge-

melde aanwyzingen ( i , 2.) reeds begreepen.

Zy worden het fpoedigfte overwonnen , door de

maag van de onnatuurlyke fcherpte naar boven

te ontlasten ; en beter , dan dat deeze fcherpte

door haare gewoone geneigdheid , om zich aan

de wanden der Ingewanden te hechten , de

ganfche darmbuis te laaten aandoen ; dat door

Purgeer- middelen , zonder opzicht tot de ver-

betering Qcorre&io^^ doorgaans gefchieden moet.— Het algemeene , ter onderbrenginge in de
voorgaande fcherpten opgegeeven , geldt hier zo

wel,

(ö) H. BoERHAAVE Ififtit. Med» §. II76. Jphorism. 5. 605.
13. VAN SwiETEN Coinmsnt. Tom. II, pag. 1 39 -342. Stokkk
§. 400. D. bladz. 2Ö9, 270-



<538 Fan de Ziehen , vöelken uït de Natuurlyh

wel , als de laatfle aanwyzing , om de maag eï!

ingewanden door bekwaame en bittere middelen

te verfterken.

V, De verbetering van de fcherpten , uit

Speceryen enz. en die der gegiste vogten voort-

gebragc ( §. CLXI. 4. ) , zyn uit dezelfde heil-

zaame bronnen , volgens de beproefde bevindin-

gen van de Heeren Boerhaave en van Swie-

TEN (/) , te fcheppen ; als

:

, I. Der eerjien : door verdunnen met wate-

rige vogten ; ontbinden met Saponacea actda ;

verzagten met Blanda gelatinofa ; en het ver-

beteren der fcherpte , die hier wegens het heer-

fchende JIcaUne in de fpyzen , de overhand

mogt bekomen hebben.

^.) De eerfte aanwyzing is in de meeste van

deeze ontaartingen , zonderling (§. CCXLVIII*
IV. 2.) verklaard , waar toe voornamentlyk het

fap van Citroenen 5 Orange- appelen, Azyn enz.

voldoen kunnen.

^.) Van gelyken de tweede (§.CCXLVII.
III. 1,2, 3.>

c. ) Aan de derde insgelyks , die in het

voorgaande (§.CCXLVnL II. 3.) zyn opgegee-

ven (O ; tot welk oogmerk een afkookfel van

haver en gort , met Oxymel[mpkx , Rob fam-
huci ,

co J'^'^^» ihidem ) num. 11. cum van Swieten /. c- pag*
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huci , Rihefwrum Syr. e Sticco citri enz. teffens

een aangenaamen drank uitmaakende , kunnea

vorderlyk zyn.

d. ) Die der laatfte is in de voorige afdee-

ling reeds aangeweezen. De Acida aujïera ,

als de Spiritus acido mineraks ^ hoedanige zyn
de Spiritus Salis manm\ Nitri ^ Sulphuris

,

Vitrioli ; en de wrange zamentrekkende midde-

len^^ boven (§. CCXLVIL IV. 3, ^.) opgenoemd

,

kunnen, door de vaste deelen te verfterken, en

de vogten in een te pakken , de gebreken , hier

uit voortkomende , best verhelpen.

2. Der anderen 9

a. ) In het gemeen : door de middelen , ter

verbeteringe der zuure fcherpte (§. CCXLVIIL
I.) , en die by het misbruik der Speceryen ( §.

CCXLVIII. V.) verhandeld zyn ()&) , aan te

wenden.

h, ) In het hyzonder : door die naar de on*

derfcheidene omftatidigheden toe te dienen. De
geneezing is doorgaans tweeledig ; of by het on-

middelyk te veel gebruik ; of ter herftelling van

de gevolgen , uit dit misbruik doorgaans voort-

fpruitende , Febris crapularia genaamd.

De koorts in het eerfte geval ontfteeken zynde ,

is eene genoegzaame veelheid waters, en aller-

haiKk

ik') VAN. SWIÊTEN /. r. pag. I.^S.

Xnil Desh X %
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hande verdunnende dranken , hier uit bereid ,

het beste. Een en andere lepel citroen - of li-

moen • fap , kan in eene ligte dronkenfchap fora-

tyds de bedwelming beneemen. Indien na dee-

zen aanval , het bloed blyken van ontfteeking

geeft , zyn zuure Geleijen en Syropen ( §.

CCLVIII. IV. 2. ) dienftig ; doch wanneer 'er

in verouderde Dronkaarts reeds eene gefchiktheid

tot waterzucht befpeurd wordt , zyn Theriaca

Diatefjaron , Jndromachi , geconfyte Gember

,

en gelyke verwarmende Aromatica , van het

meeste nut.

c.) Allerbest wordt de volkomen genees-

wyze betracht , door langzaamerhand de gewoo-
ne veelheid wyns en der gegiste dranken te ver

'

minderen ; (wyl de fchielyke veranderingen in

alle gevallen van het eene uiterfte tot het andere

altoos nadeelig bevonden is ) ; en in derzelver

plaats een maacig gebruik van goeden ouden wyn
te niaaken , en de kwynende krachten door het

bedervende vermogen van deeze uitgewerkte

geesten te onderfchraagen , en de zwakheid der

maag dezelve te gemoet te komen ; 't geen ge-

ringeren met goed voedzaam bier kunnen doen.

Men gebruike droogere fpyzen , uit goed geree-

zen brood , of tweebak ; gebraaden vleefch van

Jonge dieren en rivier- vifch ; goed voedzaam
bier tot.drank, met vermyding van verzwakkeh-

de warme water- dranken i en verfterke de maag

en
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en ingewanden door langzaam vermeerderde lig-

haams- beweegingen. Welk beftuur , volgend

den Heer van Swieïen (/), Jn byna hoope-

looze gevallen vorderlyk geweest is , en nooic

gemist heeft , ten zy de ingewanden door eene

geneigdheid tot verharding (diathefis fctrthofa)^

of hec weeke der hersfenen byna vernietigd zyn-

de 5 deeze kwaaien alreeds ongeneeslyk gemaakt

hadden

VL De fcherpten uit een wrang zuur, Aci-

do-auflerum (§. CLXI. o., a. not. ^. CXCI. 3*

not. y. ) , vereifchen dezelfde middelen , die by

het zuur (§. CCXLVIIL i.)^ en de behande-

ling , wegens de fcherpte in het gemeen , ( %,

CCXLVIIL ) , boven zyn aangeWeezen en ver-

handeld Qmy

VIL Het overlaaden van de maag , door

te veel winderige of te voedzaame fpyzen
( §*

CLXL 4. not. 0. CLXV.), den uitgang derzel-

ve drukkende, wordt verholpen door zagte door-

fpoelingen , vasten , overgeeven , en ontlasting

naar beneden (fi). In prefent gevaar zyn zul-

ke braakmiddelen best , die fchielyk en oogen-

blikkelyk werken , hoedanig het Vitriolum al-

ium (0)5 benevens andere middelen, door den

Hm
(O ïhidem loei.

(?^^) H. Bocrhaave Ivltit. Med. J. 1177,
(n) Idem Aphorism, §. 605. 10.

Cfl} VAN SWIETEN i. C, pug. J.c;4.



69 i Van de Ziehen , ixelhn uit de ^atuurlyke

Heer Boerhaave daar toe bekwaam voorge-

fteld (p), of een Clyjieer ^ die fpoedige ont-

lasting naar beneden maakt.

I. De toevallen , door het eeten van mos-
felen ( §. CLXIV. I ) veroorzaakt , fchynen

tot deeze afdeeling te behooren. — De Heer
Ba STER heeft daar tegen een of twee lepels

vvyn - azyn aangeraaden te gebruiken ; waar te-

gen veelen een glas Mallagawyn aanpryzen (j).
Ik heb gevallen gezien , waar in noch het een,

noch het andere hielp , maar eene ruime aderlaa-

ting noodig was , daar na een zagt braakmiddel

,

en vervolgens een zagc laxans. De aderlaating

wordt aangeweezen , wanneer de pols zeer drif-

tig en opgezet , en het aangezicht zeer rood en
gezwollen is. Wanneer deeze verfchynfels af-

weezig zyn , kan men , wanneer de wyn-azyn
en Mallaga-wyn niet helpen , tot een zagt Vo-
^/V/jT overgaan. Indien de maag pynlyk opge-

fpannen is
,

gelyk dikwyls gebeurt , zyn , na

zagte ontlast -middelen (kan het zyn naar bo-

ven) zagte Lubricantia en 0/eo/a nuttig, zoo

wel om deeze pynen te verzagten , als den uit-

flag naar buiten , die hier niet zelden op volgt

,

ce

(p) Lib. de Materia Medica , ad §. 605. num. 10.

C2) NaJiUurk, Uitfpmms^n , I. Deel, bi. 126,
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te bevorderen (f). Het nadeel door het eeten

eeten van raauwe Mosfelen kwam men in Zee-
land (§. CLXIV, I.) met een glas goeden

witten wyn voor.

' ^'
2. De ziekten, door het eeten van Garnaa-

len, nieuwen Haring, Kruisbeijen (§. CLXIV.
0,3, 4 ) en onganfche Oesters (§. CXX. [^] )
verwekt, behooren toe de zamengeftelde ; waar

van de behandeling in de aangeweezene plaat-

fen , benevens de byzondere toevallen , die

verzeilende , omftandig kunnen nagezien wor-

den ; zoo wel , als de geneezing van de ligte

Cholera humids , welke men te Vlaardingen

met uitflag jaarlyks gewoon was te verneemen

( §. LX.* 2. ^.). — Die van de Kruisbeijen

,

zonder opzicht tot het Epidemique , behooren

tot de Acida aujïera (§, CXLVIIL VL).

(r) o. Behrens apud P. H. MoEHRiNG hi M, Pbyf. Ms4,
Yol. VU. ,pag. 140, in Jj)pend*

Xx3 BT'^



ÉP4 ^^" ^^ Ziekten, tselhen uit de Natuurly\e

BTVOEGSEL.
%. CCXLIX. Het is niet wel mogelyk ,

om de geneezing deezer eenvouwdige Ziekten

(§. CCXLIV. CCXLVIII.) zonder herhaaling

te behandelen (^). — De rede hier van is

niet duister, wanneer men de weinige eenvouw-
dige hoofd- of grond- wetten nagaat, die 'er in

'smenfchen lichaam (%. CLXXXIIL) gevon*

den worden ; als : die het lichaam van buiten en
van binnen aandoen , en verfchillende gevolgen

in de vaten en ingewanden veroorzaaken. Vol-

gens dit grondbeginfel , is de geneezing na de
verbetering der vogten , en het overwinnen der

oorzaaken , die de wanorders , of afwykingen
van den natuurlyken gezonden ftaat , in de dier-

lyke huishouding voortbrengen , in de ontftee-

K§ne ziekten dezelfde , als in de flcepende. In

allea

(t) [By het overgeeven der Verhandeling had ik dezelve
•gilleen gefchetst , en het byzondere ter verklaaringe hier toe
jioodig , flechts aangeweezen. Dan , op een wenk van één
der Hooggeleerde Heeren Cenjores ^ na de bekrooning, ver-
nomen hebbende , dat dii zoo wel niet met het vorige flrookte

,

en dat eene kleine uitbreiding , overeenkomfllg de voorgaan-
de behandeling , beter voldoen zoude , heb ik , wegens &Qn
eerbied aan zyn Hooggei. achtbaare gryzigheid , my hier in ,

en in het volgende, niet willen onttrekken , maar ten dienfte
jnyner Landsgenooten , met voorafgaande toeilemminge der
Ed. Maatfchappye , naar zyne billyke begeerte my trachten

ie fchikken : fchoon ,de herhaaling Dy my even zoo oaniogQ*
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allen kwynt de natuur , na het overwinnen van

den ftryd , door zich zelve voortgebragt , of

door geneesmiddelen geholpen en onderfchraagt.

Het voornaame komt derhalven in het laatfte ne-

der , op het verfterken der vaten en ingewan-

den , of 5 zoo men wil , der maag en darmen ;

welke , geholpen zynde , de vogten verbeterd ,

de vaten verflerkt worden , en het lichaam toe

zyne voorige fterkte en vermogen wederkeert.— Om deeze reden kan dit Hoofdftuk eeiv

voawdiger begreepen worden , als het in de ver-

klaaring fchynt opgegeeven te zyn. Dan , de

Heer Boerhaave, die de beste ftel- of wiskun-

dige orde in zyne Inftitutiones Mediene , en m
zyne Aphorismi , in acht genomen heefc , her-

haalde na de algemeene behandeling der fcherp-

te C ^ ) ) dezelfde beftuuring in die van het Al*
caline (t;), vm de Acrimonia mumtwa (zy),

van de Ammonia okofa^ aromatka enz. (^) ,

en van de Acrimonia acida auflera (j/) ; en
volgde het zelfde voetfpoor in zyne AphorismL

De Heer Sïokke , zyne voetftappen drukken-

de , moest dezelfde eenvouwdigheid betrachten.

Waarom ik die beiden , zoo voor de befchaafde

geneeskunde , als voor de JSederlandJche Prao^

tizyns ,

Cw^ §• 1172*

(y) §• 1174.

C*^) §^ 1175.

(^) §. 1176.

(y) 5. 1J77.

Xx4



C])6 Van de Ziekten , welhn uit de Natiiurlykc

iizyns telkens aangehaald heb. 'Er zyn geval-

len , onder deeze eenvouwdige ongemakken
,

welke eene algemeene behandeling gedoogen.

By voorbeeld :

I. In zwakke maagen ; 't zy die uit flappe

Vezelen ( §. CCXLVL IIL), uit Zuur ( §.

CCXLVIIL I. ) , of uit Slymen , of te veel

Gal 5 die doorgaans met de flymen gepaard gaat

,

maar kragteloos is (g. CLXXXVL 2.), ontdaan,

Icunnen eenige goede , raauwe en fappige Oes-

ters , met een Ituk geroost brood , nugteren ,

of voor de middag- en avond- maaltyd , en een

kleine teug goede Maagwyn , meer nut toebren-

gen , dan veele middelen uit den Apotheek (^).
Op het voetfpoor van deezen beroemden Na-
tuur - kenner , heb ik verfcheidenen meer zien

vorderen , dan ik met veele middelen betrach-

ten konde.

2' Van gelyken kan in het zuur, in flymen

en andere fcherpten , onder deeze rangfchikking

begreepen , een raengfel van twee deelen Sapa

Venetus, met een deel Extra&um Qiiafcm tot

pillen gebragt , en daar van driemaal daags een

behoorlyk gebruik gemaakt , meer te wege ge-

bragt worden, dan door veele meer zamenge-

ftelde middelen ; vooral daar , waar het veree-

ni-

(a) J. Basteii Nmurh Ui'fpam, I. Deel; bl, ^.
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nigende en verfterkende de hoofdaanwyzing uit-

maaken moet.— Dit zelfde oogmerk kan ook

,

3. Met gelyke deelen Lapides cancrorum ,

Sap Venetus en Rhaharber^ of met een meng-

fel van de Radix Angelica^ Lapides cancrotum

en Sal Jbfynthii , tot de gifte van een vinger-

hoed, 's morgens en 's avonds gegeeven, bereikt

worden.

Vm het OPENEN der verstopte klieren,

§. C C L. De enkelvoLiwdige Ziekten , tot

deeze afdeeling behoorende , moeten van de

Scirrhi , en andere verouderde Verhardingen ,

wel onderfcheiden worden : naardien zy eigent-

lyk die ligte aandoeningen uitroaaken , die §.

CLXXXVI. 2. CLXXXVII. CXCL 3. CXCVI.
zoo door de lucht , als door zekere (cherpten in

het lichaam zelve voortgebragt, bedoeld zyn.

I. De geneezing , met dit oogmerk inge-

richt , verfchilt dan weinig van die , welke by
de verhandeling der Hymen (§. CCXLVI.
11. ) verklaard is. Zagte Emettca per epicrafm ,

by tusfchenpoozen gegeeven , of alleen maar

Subnaujeofa , en wanneer 'er geen koorts mede
verzeld gaat , Mercutialia , Saccharo JkbaSia ,

Campher, benevens Laxaniia kniora uit Salia

media en Manna ^ van Roederer en Wagler ,

X X 5 zya



Cvy^ Kin de Ziekten , welken uit de natuuvïyh

zyn hier tegen als de bekwaamde aangepreezen
;

en ter verfterking van de ingewanden, het Ex-
tra&um corticis Peruviani 9 met Extra&a .ama'-

fa ( ^ ) ; waar van die uit Gramen , 'Fima-

ria^ Cichoreum, Taraccacitm^ tot At Amarican-
tia frigida behoorende , den voorrang boven de

Jlmaricanüa tonica behooren te hebben. Een
zamenftel van llhabarber^ Valerims Sylvejïrls^

Sal polychreft , met de eerstgenoemde Amarican-

tia , kan dikwyls aan de eerde inzichten geheel

voldoen. — De verftoppingen overwonnen
zynde , geeft men , ter bevordering van eene

goede ipysverteering , en behoorlyke ondereen-

menging en voortduwende beweeging, met door-

laating der winden, een mengfel van gelyke dee-

lenTin&.Cort. aurantwfum en Elixir proprietatis

Paracelsi , met een half deel Liqtior anodyno -

mneralis Hoffmanni ; of de Cortex in fubjhn-
tie , met Umatura martis vereenigd ; of gelyke

foort van Minerale wateren.

2. De Heer Stokke ((;) merkt te recht

aan : „ dat daal en Mercuriale middelen hier te

pas komen , wanneer de Lyder nog niet zeer

verzwakt is , en hy beweeging oefFent ; doch

wanneer het omloopende bloed reeds zeer ont-

bonden is , ( zoo als in de Scorhut doorgaans

plaats heeft ,) of wanneer men rotting voorziet,

dat

( & ) De Morbo mucofo
, pag. 45. 46. 57. 6l»

ic) 5 4^3- pag- 273>
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dat men dezelven dan moet vermyden." Roe-
DERER en Wagler hadden van gelyken in die

ziekte met koorts verzeld , die toch in den grond

dezelfde is, al te verdunnende zouten , metaal-

achtige 5 of die uit Antimonhm en Mercuïius

bereid zyn (//), als door welke de Scorbut aan-

gezet , en behalven de ontbinding der verftop-

pingen , de ontbinding der vogten verder zoude
bewerkt worden, afgekeurd ;, waar omtrent de
AntimomaUa nogthans eenige uitzondering moe-
ten hebben , als die van een geheel ander vermo-

gen , dan de Mercurialia zyn, en eer de vogten

verbeteren, dan verdunnen of bederven kunnen.

Vm het VERSNELLEN vau den vertraa-

GENDEN OMLOOP deS BLOEDS.

§. CCLI. Deeze afdeeling (§. CXCI. 2.)
behelst die ziekten , welke van den Heer Boer-
HAAVE , in het hoofdftuk de Morbis ex defeSfn

cmulationis , ^ Pkthora ormndis , verklaard

zyn ( e ) ; waar uic , benevens de uitbreidin-

gen van den Heere van Swieten (f) , de ge-

neezing kan opgemaakt worden. — Het ver-

band van deeze , met de eigenaartige fcherpten

in

C^O ^. c. pas. 59-
(e} Boi^RHAAVE , §. 106 «Src.

(ƒ) Commmar, Toni, L pag. 151. 159.
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in de vogten , begunftigende fpyzen en dranken

,

gebrekkige beweeging, en daar door veroorzaak-

te opvulling der vaten , en beginnende verftop-

pingen in de affcheidende werktuigen , maaken

hec befef van de geneeskundige aanwyzingen des

te duidelyker. — Hoe dieper de verftopping

wortelen gefchooten hebbe , de voedfels meer
medewerkende zyn , en de beweeging gebrek-

kiger zy ; hoe meer de opvulling in de vaten

moet aangezet , en de tegenftand tot gelyke door-

ftraaling vergroot worden , by gunftige gelegen-

heden (§.XXV1II. en CLXXIX.) die ziekten

voortbrengende , welke in de aangeweezen plaat-

fen zyn opgenoemd. — De uitzetting .en de

vernaauwing ( §. CXCII.) brengen hier de

de voornaamfte uitwerkingen voort.

1. In de eerfte plaats kan hier toe van dienst

zyn de raad , door den Heer Stokke (g-) hier

omtrent gegeeven ; zyn opzicht tot eene meer-

dere doorftraaling hebbende,

2. Die middelen , welke door den Heet
BoERHAAVE (Zr) ter ontlastinge cnz. zyn voor-

gefteld ; waar omtrent de ontlasting voornament-

lyk van bloed de beste is , wanneer die op be-

kwaame tyden (§• CCXXXVL) wordt in het

werk gelteld.

3. Alle

(g) §-4^4- pag' 274,
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3. Alle die regelen, welke in. de voorbe-

hoeding , tot het doen van meerder beweeging

,

zyn aangepreezen : benevens

4. Die geene , welke by de vogtige lucht

,

ter bezorginge van meerdere doorftraalinge , als

nuttig zyn voorgefteld.

Van het verminderen der al te groote

DRIFT der V0GTEN5 enz.

§. CCLII. Voor zoo verre deeze afdeeling

(§. CXCI. 4.) haare betrekking heeft tot de
eenvouwdige gebreken , is dezelve van gelyken

gedeeltelyk begreepen in het hoofdftuk van den
Heere Boerhaave , de Morhis oriundis ah ex^

cejfu motlis circulatorii folo (i). Met dit on-

derfcheid echter , dat in de betrekking van on-

zuivere vogten 5 waar van hier gehandeld word ,

als aanleiding tot koorts , enz. geevende , het

bloed , niet als zuiver , en alleen in te groote

veelheid zondigende , kan aangemerkt worden.

I. In het eerde geval , 't geen alleen zyn
opzicht heeft tot gezonden , en die door te veel
voedfel, en te weinig beweeging (§. CLXXV.}
zich te veel gezonde vogten bezorgen , kan de

genee-

CO § 92 & feq.
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geneezing van den Heere Boeriiaave (k^ met
de uitbreidende verklaaringen van den Heere van
SwiKTEN (/) volkomen toereiken.

2. In het andere kan men de gedachten des

Heeren Stokke (m) raadpleegen. Terwyl

3. Veele zaaken, hier toe betrekkelyk, in

de voorige afdeelingen (§. CCXLVIII. IVlj
reeds verklaard zyn ; en de overige , natuurly-

ker wyze , tot de behandeling der zamengeftel-

de Ziekten , of die der Koortfen , kunnen ge-

bragt worden.

4. De geneezing van de FluuJa loco ahèr-

rantia , tot deeze fplitfing behoorende , waar

van die van de Chyl , in de behandeliiiig van de

Diahtes (§. CCXLVII. IV. 2.) ; van uitge-

ftort bloed , in de overweeging van het griiizige

en te los zamenhangende bloed ( §. CCXLVIL
III.) vooronderfteld ; en van de Materies per-

fpirabilis , in de eerfte beginfelen van het catar-

fhak ( §. CCXLVI. II. ) , overwogen is ; waar

in de overvloedige dunne gal haar aandeel heeft

,

komen hier de zoogenaamde Zog- verplaatfmgen

voornamentlyk in aanmerking. — Dezelve

zyn op de waarneemingen van de Heeren Puzos

en LE VreTj door den Heere L. Biiücer (f^)»

zoo

(fe) §. 104, 105.

(/ ) Comnisnt. Tom. I. pag. 147- 150.

O'O S' 405- bl. 275.

(??) Ferhandeling van het Zog enz. XVI. Hoofdft. bl. 171.
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ZOO duidelyk en klaar behandeld , dat de ISeder^

Undfche Fraciizyn daar uit lichc genoeg ontfan-

gen zal , om met de vereifchte oordeelkundige

befcheidenheid , de gevolgen van deeze wree-

de en gevreesde afdwaaling te leeren beftuuren ,

en zoo het mogelyk is , de daar uit gewoonelyk

voortfpruitende onheilen overwinnen.

Van het herstellen vm het gebrekkige,

en de nood ige veelheid der

GOEDE VOGTEN, eUZ.

§. CCLIII. Al wie zich van goede drooge

en maatig warme huizen , kamers 5 flaapfteden en
kleederen , behoorlyke verfchooning ter bekwaa-

mer tyd , goede fpyzen en dranken , gefchikte

beweeging , toereikende winsten , nevens bedaar-

de gemoedsgefteldheid , bedienen , en dezelve

genieten kan, zal, behalven deeze voorrechten

des levens , weinig geneeskundigen raad behoeven.

Onder de geenen , die deeze hulpmiddelen noo-

dig hebben , is de behandeling tweeledig : als

die der vtoeibaare en die der vaste deekn.

1 . Die der vloeibaare zyn boven ten over-
vloede aangeweezen.

2. Tot die der herftelHng van de vaste
deekn , moeten voornamentlyk de breuken (§.
CLXXXIX.) gebragt worden.

ï. De
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1. De behandeling hier van bekend zynde ^

komt het meest op goede breukbanden aan , om
den verdapten Anniihs , door goede fteunfels

onder alle lichaaras - beweegingen , en met het

minde ongemak te fluiten , en door dit middel

de uitzakking van darm of net enz. te verhoe-

den. — Dewelke onder de Vaderlanders door

den Heer J, Monnikhof (ö) naauwkeurig be-

fchreeven , en door den Hooggeleerden Heer
P. Camper (^p) verre boven myne goedkeuring

verbeterd zyn. .Waar door deeze lyders zich

met meer gemak en beter vrugt , dan voorheen

,

van deeze hulpmiddelen kunnen bedienen.

2, Ten aanzien van de verflropte Breuken ^

zal de Verhandeling van den Heer M. van
Phelsum (5) by onbevooroordeelden ook haare

waarde blyven behouden , wanneer de wyze

,

door zyn Ed. in dezelve voorgefteld , met be-

hoorlyk in acht neeraen van de curatio Antiphlo-

gifttca^ vooral met herhaalde aderlaatingen, om-
zichtig worde in het werk gefteld. Een gefchikt

gebruik van Opiata met Acida vereenigd, zyn

altoos voor de vermogenfl;e middelen gehouden ,

om

(0^ Ontleed- Heel- en H''^erktuï^- kundige Zamenjielllng over dt

Scheurfols of Breuken, Amfterd. 1750. §. 249. p. 133 enz.

(p ) Verhandeling van het Bataafsch Genootfcbap , 1. Deel , bl.

253-27Ö.

(5 ) Vertoog over de gemakkpïyhjle «lüy^c van geknelde Dnrmhreti*

len binnen te brengen y enz. Zie Boekzaal der Geleerde fi^asreldy

January 1773. bladz. 74.
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om de ontfteekene fpanningen , (die de groöte

oorzaak van de beknelling , koud vuur , en ein-

delyk den dood in de verftropte breuken is
,

)

tegen te gaan* Volgens de eerfte manier , is hec

my herhaalde maaien gelukt , de beknelling tQ

overwinnen , en de lyders , zonder het doen van

een Operatie , te herftellen : waar onder ik 'er

twee gezien heb , geene verouderde , maar ver-

fche breuken hebbende , in welke , na het ver-

meesteren van de inflammpJie , en het ophou^

den der gewoone toevallen , het ontfteeken der

ingewanden aanwyzende 5 de ingewanden eerst

eenige dagen daar na inwaarts wierden gebragt.— En 5 op de eerfte met de laatfte wyze ver-

eenigd , openbaarde zich het verfchynfel , hec

geen de Heer van Phelsum in zyne waar-

neemingen uitdrukt ; dat de breuk van zelfs des

nachts inglipte ; langs welke wyze ik meen , dat

nog eene waarneeming alhier gedaan is.

Omtrent de Tabaks Clyftceren heeft de Heer

L. Heister in eene beknelde breuk waargeno-

men , „ dat gemeene tabak niets uitwerkte ;

maar na dat men Varinm tabak genomen had ,

in het kort eene gewenfchte uitwerking volgde ^

en de lyder geneezen werd " ( r).

§. CCLIV. Tot dus verre in de overwee-

ging vto de verbetering der enkelvoudige ziek-

ten

C»-) Hetlhmdiga OndcTW^zlvgéii^ IT. Deel j bl. I05().

^ XFllL Deel V y
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ten van de vogten , vaten en ingewanden , ver-

keerd hebbende, eifcht de orde, tot de zamenge-
flelde fleepende ziekten (§. CXCI. 6.), tot dee-

ze afdeeling verder behoorende , over te gaan.

Van de gene e zing der Zamengeflelde

jJeepende Land - Ziekten , (Morbi
Endemici Chronici).

§. CCLV. Allereerst doen zich hier die

gevoelige pynen op , den omtrek des lichaams

aandoende , en onder de ruime benaaming van

JRkeumatlque pynen ( §. CXCIII. ) bekend.

I. Ter geneezinge van den Rheumatismus
chronicus , kunnen verfcheidene voortrefFelyke

Verhandelingen , ( behalven de bekende in voor-

naame Syflematifche werken
, ) van nut zyn. —

>

Dan , deeze van te groote uitgebreidheid zyn-

de 5 waar van de aanhaaling eer verveelen , dan

eene bepaalde geneezing aan de hand geeven

zoude , moet men zich met het opflaan derzel-

ven , in de Commentarii de rebus in Scientia na-

ittiraii S^^^dicina gejiis , en met de Geneeshin"

dige Bibliotheek , van den Hooggeleerden Heere

Sandifort vergenoegen. — Men zie uit de

behandeling van den Heere van Swieten , dat

hier over eer eene byzondere Verhandeling te

fchryven is , dan alle zaaken , die hier toe te

brengen zyn , binnen de enge paaien eener zin-

fnee-
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fneede te bevatten. De Rheumatismus aciitus

behoort tot het tegenwoordig onderwerp niet

,

maar tot de Morbi actiti ; waar van de genee-

zing vooronderfteld wordt. —
^
Onder de Ver-

handelingen , tot de tegenwoordige ziekte die-

nende , komen vooral in aanmerking :

1. De Verhandelingen van Akenside (j^),

van CoTüNNius (/) , van Krzowitz (^/j),

van BosE (y), en van Theden (ï^).

2. Vooral moet de welverdiende lof aan de

medegedeelde middelen , door den Heere B.

FüUN (^) 5 die herhaalde maaien heilzaam be*.

vonden zyn , hier niet onthouden worden.

3. Het geen , waar op het voornamentlyk

aankomt , is : het herftelkn van de belemmerde

uitwaasfeming , -het verdunnen van de taaye en

lymig gewordene vogten , en het ontlasten derzel-

ten door bekwaame middelen.

^.) Het eerde onderwerp is bereids in de
voorgaande afdeeling (§. CCXLVI.) behan-

deld ,

(j) Cemmentarius de DyJenteriO"

(O De ïfchiade nervofa Commentarhn; , Neapoli 17(54.

00 DiJJertat. de Morho coxarïo , Viennje 1770. of Gsjieesk,

Bibliotheek, IX. bl. 49.

Cv) Programma quó ujiionem in Rbeumatismo^ Jnhritide com-
meiidat, Li pf. 1771.

- (iü) Neue Bemerkténgcnwid Ërfbarhmgen èPc. Berün I77I»

ix^ ÜQlh Mêat^Jcbapp^e y II. Deel, hl 6-12,

y y 2
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deld , waar omtrent de behandeling van Aken-
siDE , wegens hec gefchikc gebruik van de Ipe-

cacuanha , eerst met oogmerk om een zagt over-

geeven te verwekken , en daar na als een zagt

Alterans te werken , de eerfte aanmerking ver-

dient.

h, ) Het tweede is in het eenvouwdige me-
de ( §' CCXLVIII. ) aangeweezen ; waar toe

Alcalina jixa , Antimonialia , en Aromatiqtxe

kruiden , Uit Guajac (^) , Safjafras , Hermo-
da&ylus ^ Salf(£panlta i Pareirabrava, en onder

de inlandfche de Bardana , Caryopliyltata , en
Dukamara enz. allernuttigst zyn. — De

Sap

Cy) [^Men heeft in hec voorleeden Jaar een middel uit de
harst van Guajac met Rum of Tajjia , in de Mercuve de Franco

gemeen gemaakt , het geen thans veel , zo niet te algemeen
gebruikt wordt. Wie den aart van dit middel kent, van lan-

gen tyd tegen de Tihew^mtique pynen en andere kwaaien ge-
beezigd , weet , dat deszelfs brandende olie aan de deeleit

blyvendc hangen , in ftaat is , om de gangrcena te veroorzaa*

ken ( vAiN SwiETEN Conminitüy. Tom* 1. png. 628.)- Vv^elke

brandende fcherpte in de nfkookfels , met byvoeging van de
belft ZoethoLit , kan getemperd worden ; mjiar niet zoo ge-

n-iakkelyk in het aftrekfel met Tnfïa. Zal men 'er dan geen
nadeel van hebben , zoo moet het ruim drinken, tot de prik-

kelende fcherpte verdweenen is, daar by in acht genomen
worden. Beter doet men , van de bovengemelde middelen

gebruik te maaken , of een afkookfel van Pareira brava ,

( M. F. LocHNER , Schediasma de Pareira hrava ^c. Norimber-
g3E 1719O9 te neemen , hec geen wel goed , maar geen na-
deel doen zal. Dan wel de Guajac , naar de wyze van T.
Dawson , Cafés in the acute Rbeumatism nfi the gom &c. Lond.

1775. vel Comment. de rel. &c. Tom. XXI. pag. 594, uit de
V^inÜ.mlatilis G. guajac i , met eijerdoorn ontbonden ,

(gelylc

Pringle gewoon was) , en met gemeene Siioop en geillen»

vater verlengd , te gecvenr j
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Sapo venetus^ hiertoe van de Heeren Pringle,

LE Clerq en D. Monro (:s) , toe een half

once daags in verouderde gevallen mee vrugt ge-

geeven ; en een aftrekfel van | loot Qiiajcie -

hout , tot een pond water , om daar van om het

uur een lepel te gebruiken , door Dr. Blom ,

als een bekwaam middel in Rheumatique pynea
aangepreezen (^) zynde , zoo kan het raengfel

van deeze beiden (§. CCIX. 2.) zeer bekwaam
aan die . inzichten voldoen. Het Antmonmm
crudtim wordt hier toe als een fpecificum aange-

preezen ( ^ ) ; met welk Kunkel zich zeiven

van eene verouderde Rheumattsmus genas (^);
van waar zyne bekende koekjes nog den naam draa-

gen (^) ; hoe veel te meer zullen dan zuivere

Antimonialia met Alcalina ontbonden , dit oog-

merk bereiken. Onder de zamengeflelde mid-

delen kan het Deco&um van Fuun , of, in eea

kleinder begrip, gelyke kruiden met Antimoniiim

crüdum , ISitrum fixum^ Spir. falis Ammoniaci
enz. een goed geneesmiddel uitmaaken.

c.) Hoe men de derde aanwyzing , door

ïaxeer- middelen en fpaanfche vliegen betrachte,

is

(2) An Account of the Military Difeafes , ^c. Lond. 17Ó4.
pag 152 Gsneeskimdige Bib liötb. l. Dee] , h\. 6^1

( a) C. LiNN.^*:! Amcsnit. Academ. Vol. VI. &c. Uitgezochte

Vej handelingen^ op de aangehaalde plaats, bl. 410, 411.

(i;) F.HoFFMANN M.R.S. Tom.I. Sea.11. cap.ViU. p.450.
(c) Lahorat. Chemie, cap. XXXII. pag. 432.

(^) Disp!?ifaiQr, Brandaibiirgens. pas. 132.

V y 3
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is over bekend. — Ten aanzien van de laat-

fte , kan men raet vrugc Cotunnius in de aan-

gehaalde Verhandeling (ö), voornamentlyk we-

gens het aanleggen derzelven aan den buitenkant

der knie , hier op nazien. Wat nuttigheid hec

branden in deeze kwaaien hebben kan , 't geen

by de ouden zeer in gebruik was , kan men uit

de Verhandeling van Bos e (fj afneemen.—
En hoedanig

d) Deeze ftofFe tot verettering overgaan

konne , kan men de Verhandeling van F. C,

JuNCKER fg*^ hier op raadpleegen.

4. De behandeling van den Rheumatismus

Jcorbiitkus ^ Cvay dezelfden aart zynde, als die,

welke door een aanhoudend gebruik van den Cöf-

tex Peruvianus ontftaat

,

) die hier vaq niet kan

uitgeflooten worden ^ kan men by Sydenham
nazien (h) *^ zoo als die onder de behandeling

der voorgaande ontaartinge der vogten begreepen

is , en door de middelen , tegen dezelve opge-

geeven , grootelyks kan verholpen worden, —
De Britannka van Münting , in Rheumatque

pynen

,

<e) Geneeskundige TiiUioth, VI. Deel, bl. 145.

(ƒ) Voor den Nederlander in de Geneesk. Biblioth. X. Deel
1. ftulc , bl. 84. Vergeleeken met M. C» Poüteau Melanges

de Chirurgie , Lion 17Ó0.

(,g) Differtatio de Arthritide fiippuratoria y Halse I7()p. Gen*

Bibiiotb. VII. D. bl. 751. '

O) Sca. VI. cap, y, pag, m. 277^
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pynen 5 en alle die van dit foort zyn , aange^

preezen, en van de Heer Cranïz erkend (/'),

kan ook in deeze byzondere foort van Rheuma-
tismus , zoo wel als een aftrekfel van her Ttifo^

hum fibrmum , van goed gebruik zyn.

5. Hoe men verouderde Rheiimattsmi door

een ftout gebruik van het ExtraBum ckiit^ ,

hec poeder van Acomtim , en door een aftrek-

fel van Sasfafras , Lavas - wortel , en Zoethouc

overwinne , of door het Infiifiim vitri Aniimo-

nii verzagte , kan men by den Baron van Swie-

TKN opflaan {ky Andere vergiftige Planten ,

hier toe aangepreezen , moeten door den tyd dien

toets uirftaan , dat ze als veilige geneesmiddelen

bunnen worden ingegeeven.

II Hoe men de onderfcheidene foorten van
deeze pynen , byzondere deelen aandoende ,

geneeze 5 is uit de aangeweezene Werken (§•
CCLV. I. I.) ; en die het hoofd, de ooren, en
her aangezicht aandoen, uit F. HoffMc^jnn (/)
op te maaken.

ï. Het is een aangenomen vooroordeel , dat

'er voor kies - en tandpyn geene geneesmiddelen

zyn. Men kan het tegendeel hier van in hec

even

(O L. c. Tom. II- pag. 25.
(fc) Commsnt.. Tom. V. pag. 674, 676-679, 68 r.

(O M. R. S. Tom. I. Seót JI. cap. I. IX. X.

'^^
y 4
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even aangehaalde IX. hoofdituk van Hoffmanh
^ien. Zagte uitwaasfemende middelen (^m') na

voorafgaande Laxantia (§. CXCIII), kunnen
dikwyls de felfte pynen bedwingen. Dus kan

een Juïaphm van Spiritus Mindereri iij. Rob
Sambuci 51^. jiq. fl. Hor. eorundm iviij. Liq^.

Anod. min. Uoffinann. de
ft. 5]., bekwaamelyk

aan dit oogmerk beantwoorden. — Van gely-

Ken kan men door een mondfpoeling uit Bistor^

fa, Tormentilla, Britannica oï Caryophyllatay

met een of meer greinen Opium , eene groote

verzagting aanbrengen. In hoe verre de

Zeilfteen- Haven hier aan voldoen (/O' ^^^ ^^
teftendige bevinding alleen kunnen beflisfen.

a. ) De beroemde C. Linn^us , aan eene

verouderde Hemicrania kwynende , die op het

gebruiken van een drachma gemeenen wyn ver-

fiimmerde , en over de 1 6 jaaren geduurd had ,

( waar voor hy te vergeefs by alle zyne genees-

kundige vrienden in Europa had raad gezocht

,

welke aanval doorgaans 24 uuren duurde , en

een vloed van heete traanen , met opgezette ge-

zwollen aderen aan die zyde van het oog veroor-

zaakte 5 hem zelden langer dan agt dagen ver-

liet , en hoe langer die weg bleef , hem te he-

viger aanviel
; ) genas zich door het drinken van

een

<)h) Idem ibidem^ pag. 332. $. V.

Cn) Geneeskund, Biblio.th» I. D. bl, 35?, 545, IK D. bl. 714*
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een pond zuiver water des morgens , en eene

wandeling voor den middag -maaltyd te doen (0).

Van gelyken zag ik eene Vrouw van dit las-

tig ongemak herftellen , door het gebruiken vaa

twee deelen Tin&ur. Antimonü acris , met eea

deel Liqiior cornu cervi fuccinati , en Liquor

JtnodynO'fnineralis HoffmannI, waar van zy

driemaal daags 40 of 50 druppels met witten

wyn innamt -—

^

&.) Voor de ruisfingen in de ooren heeft

ScHusTER (p) mede de Liquor cornu cervi

fuccinatus aangepreezen ; en tegen het verdikte

oorfraeer , dit zelfde ongemak veroorzaakende
,

LiNNiEüs CO ^^ Mentha.

c.) De Morhis crasfus Hippocratis (§.
CXCVI.) 5 tot deeze afdeeling haare betrekking

hebbende, is van een Rheumatiquen aan (r).

De belemmerde doorftraaling in het Syflema ve^

n£ portartim , de bezetting der ingewanden (§.
CLXXXVI. 2.), en de ontaarting van het bloed

hier uit gebooren, brengt het zelfde gewrogt, i»

alle de Catarrhak en Rheumatque ongefteldhe-

den zigtbaar;^ voort (j-), welke de gefchikte za-

mea^»

Co) Ammitat. Jcadem. Vol. VIL pag. ii,

(/)) Aüa Fh^fico-Med. Tom. II. pag. 234. UUgezogts Fer^

landelingen by Houttuin, Vill. Deel, b!, 521.

(^) Lib. citüt, pag, 291.

(r) Brendel /. e. Progr. XXVII. §. II. pag. 167.

(j-) IdmiMdm^ f. IV. pag. 168-170,
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menhechting in de vogten betreffen : te duide-

lyk boven verklaard, om hier weder teherhaalen.

Het bloed moet dan hier , als boven is

aangeweezen , verbeterd , en de belemmerde

verllenfte vogcen naar buiten geleid worden. —
Aan deeze inzichten voldoen het best de Saïia

media , die teffens de bezette ingewanden ont-

binden ; vooral , die ex Natura fiia Tartarea

temperata zyn , om den lartarus acidus , den

grond van deeze ongefteldheden , te temperen ,

en onder te brengen. Waar toe voornamentlyk

de Terra foliata Tartan , Tartarus fohibilis ,

Tartarus regeneratus ^ de Potio Rivekii, Spi'

ritus MiNDERERi , en de Spiritus falis dulcis

coagulatus , (indien die wel bereid is ,) de vermo-

gende van allen is, in aanmerking komen. Naa
welker gebruik de ingewanden , door behoorly-

ke haxantia eccoprotica geholpen zynde , door

Amaricantta tonica moeten verfterkt worden.

De zoogenaamde Pilul^ polychrejir^ , uic Ama-
ficantia frigida S tonica cum Aloêtica corre&a

beftaande, kunnen, onder een gefchikt gebruik,

en eene goede levenswyze , aan verfcheidene in-

zichten voldoen.

2. ) Zoo groot eene dwaasheid het is , dat

men voor de Tand - en Kiespyn geen raad kan

cioen ; zoo verre is het vooroordeel doorgaans

ingeworteld , dat 'er voor de Podagra enz. geen

hulpmiddel zy. — Sydenham gaf den moed
in deez^n niet op , maar hoopte, door het voor-

beeld
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beeld van den cortex Peruvianiis , in het over-

winnen van hartnekkige tusfenpoozende koort-

fen gefterkc zynde , dat 'er ten eenigen tyde een
middel tegen de Podagra zoude gevonden wor-

den ( j- ) ; en dit middel toen aan hem nog onbe-

kend zynde, achtte hy, dat, wanneer de Poda-
gra zelf reeds tot knobbelachtigheid ware over-

gegaan, (volgens het bekende, Solvere nodofam

^

mfctt Medicina Podagram , voor ongeneeslyk

gehouden
,
) langduurige en dagelykfche bewee-

gingen , verouderde knobbels konden verzagten

en ontbinden , en de nieuwen voorkomen , in-

dien die maar zoo verre niet verouderd waren ,

dat de huid in de zelfde ontaarting ware overge-

gaan (^). HippocRATES had toch al geleerd >

dat jonge Podagristen , in welken de Podagra
nog niet vereeld was , naauwkeurig leevende ,

den arbeid beminnende , en den ftoelgang te

baat hebbende , konden geneezen worden (w).
F. HoFFMANN fchreef verfcheidene Dijfmatien

over

(^) De Podagra
,
pag. 480.

(f) Ibidem^ pag. 468. F. Hoffmann had hier tegen de
Balfamus Sulphuris Antimoniaci als een zeker middel aanj^epree-

zeri ( Mcd. R. S. Tom. IL SeSt. II. cap. XI. i X. pag. ^S^-}
en de Heer J. B aster. CNatitiirk. Ultjpami. II- Deel, b\. 135.)
het flvm van het Zee- of Strand wier, als een goed middel ter

proefondervindinge voorgefteld. [] Gelyk J. W. Schroedei«.

(^"üon den wurküngen der Eicbleji ^c, Gott. 1774. pag. 28, Cmn^
ment. de Reb. &c. vol, XXI. pag. 637.) de gebrande ekels hier

mede met goed gevolg tegen gebruikt lieeft. J

(m) PradiSor ^ Lib. II. cap. 7.
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over deeze Ziekte (w^ , en bqwees uit het voor-

beeld van Cneuffelius (^) , wegens de

genezing van een Foaagrist van 70 jaaren , de

mogelykheid van hec geneeskundig beftuur in dit

fmertelyk ongemak. R. A. Vogel achtte deeze

fcwaalen onder het mogelyk bereik van goede ge-

geneesmiddelen ( f/ ). — De zoogenaamde

Adepti , betrachtten zoo wel de geneezing vaa

deeze ziekte , als zy met hunne goudkunst op*

hadden, en poogden door hunne geheimen even

zeer het kvvaadaartige in de ziekten te overwin-

nen , als zy zich met vlyt beyverden , om den

ISteen der Wyzen te vinden ; waar van hunne

werken overvloedige bewyzen geeven. Intus-

fen is het beste geneesmiddel in deeze kwaal

,

eene geftaadige beweeging en gefchikte lichaams

oefFening , onder eene maatige levenwyze ; die

niet alleen van dat vermogen zyn , om de eerde

beginfelen deezer kwaaie tegen te gaan ; maar

ook het fmet , op het nalcroQsc overgebragt
, ge-

heel

(•lü) Onder anderen de Genuino ^ SimpUciJJlmo doloris poda»

grici rernedio ; de Ctira doloris Podagrici praj'ervatoria per Jimplicis-

fima remedia; de Podagra retrocedsnte in Corpus. Oper.;SuppIein,

Tom, II. pag. 173. i8o. & 187.. Vergeleeken met Gap. XL
Seèt. II. Tom, i, & Di[ftrtat. UI. De Mercurio ^ Medicamen-

tis mercurialibus feleBis , Thefis XXil. pag. 586. Obfervation,

Chemiearum , Tom. IV. M.R.S.

(x ) Epiflola de Podagra curata per DoElorem Andr, CnEüFFE-
LiüM, Amftel. apud JüHAN. Blaeü 1643.

^y) Acadsmic, Pra:ls&iQn, j. 4/8. pag. 381.
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heel te doen zvvygen (-s)- Hoe de Akahest.

Glaubiiri, benevens andere Aromat'que bittere

middelen , door den Heer Boerhaave (a^ ^

en het Poeder van den Hertog vsn Portland,

ter voorbehoedinge tegen deeze kwaaien zya

aangepreezen ; en wat uitwerking het laatfte in

zekeren Lyder gehad hebbe , kan men by de

Heeren van Swieten (Z') en Gaubius (c)
nazien. — En de voortreffelyke hoofdftukken

over deeze ziekten , by de Heeren Boerhaave
en VAN Swieten Qd) geheel opflaan , die de

Melk- cüur tefFens influiten (ey

3. De geneezing der Ischiadïca is in de Ver-

handeling van CoTüNNiüs begreepen , en die

der LuMBAGO behoort doorgaans tot de Morbi
Mheumattci acuti 5 de Jfchiadica niet zelden

voorafgaande.

§. CCLVI. De geneezing der Ajlhma^

(§. CXCIV.) is 5 naar maate van de verfchil-

lende oorzaaken , die dezelve voortbrengen

,

onderfcheiden. 't Zy die uit llyra , borstwater,

ver-

(3) G. L. B. VAN Swieten Comment Tom. IV, pag. 343»
(a) j4phorism. §. 1275. ^

(^hy Comment. Tom IV. pag. 363, 364.

(c) Holl. Maatjcbappy!}, IV. Deel, bl. 308. feq.

(^) T)e Podagra ^ Rbewnatismo.

(g) Vergeleeken net J H. Gr sis EL Tra&atus Medicus ds

€ura la^is in Arühntick^ BudifT, 1681.
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verhardingen (ƒ) , of fpanningen haar oorfprong

neeme. — Tot dit oogmerk is het genoeg
,

die uit taaije flymerige vogten , of krampachtige

fpanningen oniftaan , in het oog te houden ;

waar van de geneezing onderfcheiden door Hux-
HAM Cg) is voorgefteld : waar by het mogelyk

van nut zoude kunnen weezen , hier melding te

maaken van een Ajïhma epidemicum , tam acu-

tum^ quam chronicum^ waar van' men de behan-

deling tefFens aangeweezen vindt (z^) ; over-

eenkomftig de melding , daar van bereids boven

(§. CXCIV.) gemaakt. —
I. In het Afthma pituitofum worden ont-

bindende middelen doorgaans met vrugt voorge-

fchreeven. Het Lac Ammoniacum , naar de by-

zondere oogmerken bereid ; de Scilla , met Vin-

cetoxicum en Nitriim tot poeder gebragt , on-

der een gemengd , en in gefchikte giften ter be-

kwaamer tyd gegeeven ; of de Scilta , met Sapo

Venetus en Gum. Ammoniac tot pillen gemaakt;

de Kermes minerale ; het Sidphur auratum An-
fmonii , de Miltepedes , en veele andere mid-

delen , kunnen naar de byzondere oogmerken

ingericht worden , en volgens dezelve van veel

vrugt zyn. Waar toe de aangepreezen Ipeca-

cuan*

(ƒ) Morton VlthifiGlogia , Lib. Hl. cap. L & UI.

C2:) L. f. Tom. I. png.53.

( ö ;) Objervatwis on the Aflhma and on the Hoiiping coitgb , by

J. MILX.ER ; of CmcsskUiidigi BihliQih, Vlll. Deel; bl, 3^8.
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cuanha (§. CCXLVI. IL i. ^. ), zoowel in

deeze , als in de voorgaande ongefleldheden ,

van groote nuttigheid is (/), en in weinige grei-

nen , met noodige conigentia enz. gegeeven ,

meer doen kan , dan men met groote plasfen

geneesmiddelen kan volvoeren. — De ver-

eifchre flaim - loozing , kan , volgens M. Cos-
te (^) 5 door vlugge loog - zouten , uit Sal

fucctni , Comu cervt , Ammoniaci , met jP/ót*

fulphuris en Syr, Alth££ , bevorderd worden*

Deeze verminderend zynde , en de Lyder min-

der hoestende , kan men tot een afkookfel van

Bardana en Guajac , en vervolgens tot verfter-

kende middelen overgaan.

2. Die , welke van een krampachtigen aart

is , moet door Antispasmodica , ( waar onder

de Spaanfche vliegen (/) en de Cortex Mijerei

y

of het zoo berugte Bots de Garou Qm') , vooral

wanneer men den echten bast daar toe bezige ,

be-

(f) Akcnside Medicnl Transaüicns , Vol. ï. png. 93. En
Geneeskundige Bihlioth. IX- Deel, bl. 31.

(fe) Traite des Maladies du Poumon , Paris 1757, pag. lo^,
Geneesk, Bihlioth, IV. Deel, bl. 481.

(O De Heer Medicus bediende zich, benevens anderen,
met vrugt van dezelve, leggende cene groote fpaaiifche vlieg

op de borst ,
geduurende zes uuren ; h welk hy alle weck

herhaalde, en de geneezing in vyf weeken volbragt. Medic^^

nij'cbe Beohachtwigen <, enz. 11. band. Zurich 17OÓ. pag. 522.611
Geneesk. Bihliotb. IV. Deel, bl. 328.

( m ) EJfai Jut l'ufage cf? Iss effeUs fur /' éeorce du Garou , vul-'

gaircmm a^^cild Sain-bQis &c. par M. A. L. Paris 1767.
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behooren ,) met udfafxtida^ Lquoranodym-^
mneralis Hoffmanni , Li^iior cornu cervi füc-
cinatus^ benevens verfterkende middelen uic den
Cortex Cascaril/a en Peruvianus , als de voor.

naamfte daar toe aangepreezen , by andere nodi-

ge betrachtingen , geholpen worden* De zoo
even genoemde Ipecaouanha (i.) is niet min
in dit 5 dan in het voorgaande foort van Afthma ,

zo wel in den paroxysmns , als na den bedaarden

crgasmus ^ een uitmuntend geneesmiddel (»)•

3. G. ScHusTER meende in beide gevallen

(i, 2.), eene eenvouwdige behandeling in de

^Ja f{£tida en Scilla , benevens de bereids ge-

noemde Liq^iior anodyi;o mineralts , en een mid-

del uit het pulvis Antispasmod. S ï a h l 1 1 9 ij.

Antimon. diaphor. 9j. Camphor. gr. j. , in vier

giften gedeeld , en des avonds daar van een ge-

geeven 5 gevonden te hebben : 't geen door an*

deren , in gelyke gevallen gegeeven , even min

het gewenfchte oogmerk bereikte , als gelyke

voor-

(?0 C^n een vogtige benaauwde borst doet een kleine gif-

te van de Ipecacuanha , lang gebruikt , wonderen. In cene

ituïpachtige kortademigheid , fchynt ze een ftillend vermogen
te bezitten. Rutti Materia ÈJedica , Antiqua ^ Nova. Hedend,

Vaderl. Letterocff. V. Deel , num. 7. pi. 309. Met Jfafas^

tida vereenigd , voldoet ze aan verfcheiden inzichten. • 3
Wat Braakmiddelen in de Aamborftigheid kunnen te ^wege

brengen, kan men afneemeu uit eene toevallige geneezinge,

door eene verkeerde gifte van Scilla , die tot een Clystser ge-

fchikt was , bewerkt. Zie Muzell's fVabrnshmmgen , BCïUn

^7^. pag. 22, Ctnssskt Pibliotb, l. Deel, bl. 297.
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%
voorfchriften , uit Sal fedlicenft ^ Conchis ^Cin-
nabar. nativ* unc. dimid. Scitls gr. x. , in zes

gelyke deelen verdeeld , enz. waar van eenige

gelukkige gevallen worden bygebragt ( ^ ). —
De reden hier van kan in het verfchillende C//-

maat gelegen zyn , onder welke het Asthma
pituitojum in de Nederlanden , uit eene taaijere

flym ontdaan kan ; en het Astkma Jpasmodiciim

door de fchielyker luchts - verandering , en het

meerder vermogen van de nadeelige winden ,

en den ongunftiger dampkring , van eene moei-

lyker geneezing is, dan in die luchtftreek, waar

in deeze beroemde Geneesheer zyne waarnee-

mingen te boek ftelde: fchoon dezelven byvee-
len , vooral in het Asthma cache&icum , van al-

gemeen gebruik zyn. —
4^ Een andere geneezing tegen 1iet Ast/h

ma , beftaande uit 'FoL fena , Llor. Sulphiiris ^

Zingiber en Crocus , tot Poeder gebragt, vindt

men by M. van der Monde Qy
5. Veele

5(0) Nov. M. Phyfic. Med. Tom. 11 §. lil. pag, 236-23?,
Uitgezogte Verhandelingen , Vlll. Deel , bl* 524. 3.

(p) Journal Périodiqus d^Ohfewations de Medïcine , [^c, Tom.
VII. pag. 388. [Eene gelukkige geneezing van eune hoog-
gaande Afihma , nimmer te vooren door my zwaarder gezien,
zag ik ( 1777.) volgen op het gebruik van de Tinü. Melam^
pdii , door welke ook VVormen ontlast , en eene menig-
vuldige taaije flym gejoosd werden , waar van ik mede geen
voorbeeld ken. ]

XVUl Deel. Zz
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5. Veele zamengeftelde gevallen van dee-

zen aart , kan men by F. Hoffmann (^), H.
RiDLEY ( f ) en Akenside ( j ) zelve nazien

;

by welken laatften Schryver men zich verwon-

deren zal over de buitengewoone gifte Opwm ,

welke deeze ziekte in hooggaande aanvallen ver-

draagen kan , zonder dat dezelve nogthans ge-

noegzaam was om die te overwinnen : gelyker-

wys RiDLEY (^) de gewoone maate mede over-

fchreeden moest.

. 6. De Pareira hrava kan in fomraige ge-

vallen (?0 5 ^^ w^^ wanneer die met Meum
aihamanticum , in een afkookfel gegeeven , en

naar de omftandigheden met eenig byvoegfel ge-

holpen wordt, een goed geneesmiddel zyn: waar

by de Lavas - en Angelica - wortels mede hunne

nuttigheid hebben.

7. De geneezing der Ajïhma ^ uit fommige

Trafiqiien en beroepen ontftaande , hun grond

in het ftof en de nadeelige uitvloeifels der berg-

ftof.

dq^ M. R. S, Tom. 111. Sea. II. cap. II. pag. 98, 99. Con^

fiilt. ^c. Sea. II. cap. LXXXIII.-XCIV. 6l de Ajlbmate con-

vuyivo cum hydrope Tboracis , Oper. fuppl. Tom. UI. p. 237.

(O De Afihmats 6f Hydropho]yia , Obferv. XXVI.-XXVilL
Leid. 1738.

(j) /. c. Geneesh Bihlioth, bl. 33.

XO l'C. pag. 131, 132.

Cm) Lochner. libr.citar» obferv. IX. pag.Sl. cum H. J. N.
Crantz , Mater. Med, Tom. 11. pag. 178.



CeftcUheiil van het Vaderland toortvloeijen. 725

ftofFen , en andere fchaadelyke uitvvaasfemingen

hebbende , kan men by Ramazzini ( z; ) en
F. HoFFMANN (tü) , en ten aanzien van de

Verwers , by Hautezirck (j»;) nazien : waar

by de gelukkige geneezing van Otto Tache-
Nius , tegen den verftikkenden damp van Rotte-

kruid ( §. CCXXXV. 2. ) , met recht mag ge-

voegd worden. —
8 Die , welke door ingedreeven Uitflag

veroorzaakt is , wordt best door het (laapen by
eenen fchurftigen (^), of door het inenten vaut

de fchurfc zelve geneezen.

9. De Aamborftigheid , door te groote uit-

wendige drukking voortgebragt , wordt best ver-

holpen 5 door het nalaaten of verbeteren van
die oorzaaken , en de noodige ontfpanning en
verzagting aan de beleedigde deelen te be-
zorgen.

I 10. Ein-

(^v^ De Morhis artificum , en in de Nederlandjche Fertaaiing ^
te breed om hier allen aan te haaien.

(au) L. c. Tom. il.. 5ea. II. cap. II. § VT. pag. 99.

(^) Receuil d'Obfervations de Medkine des Hopitaux Militakes

Bc. Tom. 11.

Cy) R. A. Vogel Acad. Pmlett. pag. 489. Vergeleekea
met de Waarneemingen van Muzell , boven (not. 72.) aan-
gehaald ; waar uit biykt , dat. op het inneemen vaneen mid-
del, dat tot 'een dyflesr gefchikt was , en waarin /a7/a kwam ,
de Schurft volgde in een lyder , welke voorheen daar mede
was aangetast geweest. Het zelfde oogmerk kan ooïc
naar den raad van den Heere BoEfiBAAVE met eefl afliookrd
van C^jwfl ^ Salfapmila betracht wordcu,

Zzz
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10. Eindelyk wordt hier toe de lichaamsbe-

weeging tot vermoeijens toe , en het Paardryden

als een voornaam middel aangepreezen (s).

§. CCLVIL De geneezing der Teeringen

(§. CXCV.) moet mede naar gelegenheid van

derzelver hoofd • oorzaaken , en onderfcheidene

foorten , worden ingericht. AHernoodzaak'lykst

is hierom de bepaaling van Phthifes pulmojiaks

S [ymptomaticde , waar van de eerfte eene gan-

fche ontaarting in het bloed vooronderftellen ,

of wel gevolgen van voorafgaande ziekten zyn ,

of door een Vomica , of Etterzak voorafgegaan

worden : terwyl de laatfte uit ongefteldheid van

andere lichaamsdeelen , of gebrek van de noo-

dige levensfappen enz. ontdaan. — Alle dee-

ze foorten van Teeringen zyn door R. Morton
in zyn meermaal aangehaald voortrelFelyk Werk
omftandig befchreeven ( ^ ) ; waar by men de

naauwkeurige behandeling van den Nederland-

fchen HipPocRAAT (^) , met de uitbreidende

verklaaringen van den Baron van Swieïen ((;)

voegen kan ; en , wegens het duidelyk onder-

fcheid van deeze ziekte gegeeven P. Barbettk

( §. CXCV. Schol. ) ; benevens de wyze van

(z) Idem ibidem , pag. 499.

(a) Pbtbifiologia, Lib. 1. il. lil.

C b ) Aphorism, §. 1200-1214.

(c) CommmUT, Tom, IV, pa^- 33-114.
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^eneezen in dezelve van den Heer Pringle(<!^),

wegens zyn verkeer en verblyf in de Nederlan-

den , zoo die hier als naderhand in Engeland zyn
{

waargenomen,om de menigvuldige teeringen aldaar

plaatshebbende, raadpleegen; en, om dezelfde

reden , van Sydenham (e) en Huxham (f)
gebruik maaken : by welken de gelukkige genee-

zingenvan C. Bennet (g*), en de fraaije Verhan-

deling van M. Raulin (A), het haare kunnen

toebrengen. — Met deezen fchat van waar-

neemingen toegerust , zal men door vergelyken

van deeze voortrefFelyke Voorgangers , minder

behoeven te hinkeri ; en deeze , fchoon door-

gaans doodelyke ziekte , regelmaatiger leeren be-

handelen. — Waar omtrent het te wenfchen

zy , dat men in het Vaderland , zich met zoo
veel vlyt op deeze ziekte , die de hoofd - kwaal

der Nederlanden is , moge toeleggen , als menr

bereids by deeze Maatfchappye , en in het Va-
derland , in de Colyk de Poitou , de Zog -ver"

flaatfingen ^ Belette-doorzwelgingen en Rotkoor^-

fen , geyverd hebbe ; ten einde de gevreesde

onheilen in de beginfelen mogten geltuit , en
de

Cd^ Lib. cit. Part. 111. chap. lil.

(e) Phthifis feu Tabis (Isfcriptio.

(ƒ) Lib, cit. Tom. I. pag. 198. 201.

(/;) Theatrum Tabidorum.

(/j) Obfervations de Medicine , ou ron trouve des remarques qut

tsndent a detriiire Ie prejugé , ou l'oti eftjur l'uJO'ge de Lait dans U
Fulmiiie , Paris 1754.

Zz 3
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de gevolgen liever voorgekomen , dan geneezen

werden ! - - Terwyl ik wegens de uitgebreid-

heid deezer llofFe , dit Artikel met eenige aan-

merkingen en nutte waarneemingen zal moeten

befluiten.

L Alle foorten van Teeringen , uitwyzens

de beteekenis van het woord zelve , worden ,

ivanneer die in de beginfelen niet worden tegen-

gegaan , bezwaarlyk geneezen. — Het voor-

behoedend toezicht moet dan voornaraentlyk ver-

keeren , om het kwaade in die geenen , die ee-

nige gefchiktheid tot deeze ziekte hebben , of

wel in zodanige omftandigheden zich bevinden ,

uic welke dezelve vroeger of laater te verwach-

ten is , fpoedig te bepaalen.

ï. De groote Boerhaave behield den

iaatften Erfgenaam in eene aanzienlyke familie ,

waar in deeze ziekte erfelyk was , en aan welke

alle de vorigen waren omgekomen , door vroeg-

tydige en herhaalde aderlaatingen (/) : naar

wiens verklaaringen C^) , de verbetering in de

vaste en vloeibaare deelen , in de behandeling

der enkelvouwdige Ziekten ( §. CCXLV—
CCLIII. ) genoegzaam aangeweezen , moet be-

tracht worden.

2. De

(O Aphorism. §• 1207. cnm van Swiet^-N Comment. Tom.
IV. pap:. 80, 81. & F. HoFFMANN. M, i^. S, Tom. lU. Cap.

XI. $. XXI, XXII.

Qkj L,c. f. JJ98. h



Gefleldbeid^van het Vaderland voortvïoeijen. 727

2. De belemmerde noodige en gewoone

ontlastingen ( §. CXCV. 2.) , by het gevaar tot

bloedfpuwen , waar in fommige lieden zich in

het voorjaar bevinden f/J, moeten door genoeg-

zaame aderlaatingen voorgekomen worden (m),
waar door de gevreesde Hdemoptoè wordt ver-

hoed , die eens ontfteeken zjFnde , deeze ziek-

te eerder voortbrengt ; en vervolgens door be-

kwaarae ontlast - middelen , langs de vereifchte

wegen, worden beftuurd; of die reeds daar zyn-

de , door een langduurig gebruik van verkoelen-

de , verdikkende , verzagtende , zamentrek-

g , kende en balfamtque middelen , met verpozing

W gegeeven , benevens eene goede levenswyze ,

en verbetering der eigenaartige gefteldheid («),
verder geholpen worden (0).

3- De

\

(i) Idem ibidem, van Swieten l. c. pag. 18. & Sydenham
P^S' ^Z9' ^y wien deeze de tweede foort van Tcering is.

(7») Idem , 5. 1200. I. en 1201. cum S. E. E. Cohausen
de Noxa timiditatis in curatione Hamoptyfeos , Aci. Pbyjic, Medic,
Vol. IX. pag. 33-58. Append. Sterke voorbeelden van
veelvuldige Aderlaatï'ngen in deeze ziekte , kan men by T,
Dover. , Legaat Mc, in het VI. Hoofdftuk zien : die , hoewel
een vriend van Sydenham zynde , het aderlaaten boven het
paardryden den voorrang gaf; maar zich mogelyk zal vergist

hebben in de foort van ziekte , waar in Sydenham dit middel
aanprees.

(w) Idem
, §. J200. 2,3,4. \

(0) Men zie ook R. Morton, Lib. 111. cap TX. de Pbtbiji

a chlorofi ^ fuppresjione Menftmarum purgationum orta , pag. I io.

& cap. V, de Phthifi ah Hcemoptoé' êrta^ pag. 95. in welke eer^
fte ilaalmiddelen , en de Cortex Peruviaims , in de andere , als

de hoofdmiddelen , buiten anderen , worden aangepreezen.
Confer, & G. F. Sigwart de PbtW husmorrboUali ^ Tub. 175Ó,

Zz 4
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3* De beginfels der Teeringen in het na-

jaar , uit eene koude en vogtige luchtsgefteld-

heid , koude avond- en morgen - ftonden , enz.

(§. CXCV. 3.) gebooren , die by Sydenham
de eerfte foort uitmaaken (^), kunnen volgens

deezen beroemden Waarneemer gevoeglyk be-

handeld worden ^q^. Het voornaame hier van
in de geneezing ,* komt hoofdzaaklyk overeen ,

met het geen by ( 2 ) is opgegeeven. —
4. De Catarrhi fnaligni (§. CXCV. 4.),

in alle vochtige luchtsgefteldheden , landen en
wooningen enz. even gunftig , en volgens den
gewoonen aart van deeze ongefteldheden , de in-

gewanden , even als de voorige ( 3 ) aandoen-

de, zyn echter doorgaans van langzamer toenee-

men , dan de evengenoemde ; hoewel niet zel-

den van eene hartnekkige geneezing. Het alge-

meene

,

(5) Ibidem , pag. 638. -~ In deeze foort van Teering ,

die veeltydb' met tiibercula pulmomim verzeld gaat, is het, dat

Sydenham het paardryden zoo fierk aangeraaden heeft , dal

liy het Palmarium hujiis morbi prcejïdium noemt ; en , die zich

aan deeze exercitie overgeeft , aan geenen levensregel verbon-

den blyft , en zich van gecne fpyze of drank behoeft te wag-
ten : naardien in dit eene de hoofzaak gelegen ligt, Waar
op hy zich zoo fterk uitdrukt , dat hy dit middel vermogen-
der noemt , dan de Cortex Peruviayms in de tulTchenpoozendö

Koortfen , of de Mercurius in de Lues venerea ; waar van hy
de reden verklaart , en de wyze hoe , te weeten

,
gefchikt

,

naar de krachten van dsn Lyder , de uitgeftrektheid , en het

langer aanhouden in oudere dan in jongev.e ; a^JiwysU L* f.

Fiïg- ^19' cum 45<5? 457^ ^ 415 ;
4iö«
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meene , dat van de voorgaande is opgegeeven ^

komt hier van gelyken in aanmerking , waar on-

der de afleidende hulpmiddelen vooral plaats ver-

dienen. Om de naaste afleiding te maaken , ge-

bruikte men voorheen met vrucht Caiijïica^ tus-

fchen de fchouderbladen en in den nek (r) ge-

legt : Balfamique en verfl:erk.ende buikzuiverin-

gen , en zulke middelen , die de veerkracht in

de verflapte en verzwakte deelen herfl:ellen , zul-

len van geen minder vrucht zyn (ƒ).

5. De verkouwdheid fchielyker aanvallen-

de , en , benevens de voorige , van een ligteti

I ontfl:eeken roosachtigen aart zynde , moet , om
" het meermaal aangeweezen gevaar, fpoedig wor-

den te keer gegaan. Dikwyls is ook in deeze

eene aderlaating noodig ; waar na ontfpannende,

zagt doorwaaslemende 5 en ligt buikzuiverende

I

middelen , met eenige die des noqds , de borst

of de fcherpte der belemmerde uitwaasfemende

ftofFe verzagten , de geneezing volvoeren kun-

nen.

(r) Volgens de Waarneemingen van Riveriüs en Schenc
by F. HoFFMANN l, c. §. VI. waar by ook Setacca , Fontanel-

len enSpaanfche vliegen, of een plaaster van pik tuflchen de
fchouderbladen gelegd , kunnen medewerken.

(^) „ De Teeringen der jonge Kinderen , zegt Barbette,
ja zelfs van bedaarde lieden , zult gy in 't begin ligtelyk ge-

neezen , indien gy meerder agt op den buik dan op de ton-

gen neemt ; want dezelve is dan nog niet als by toeyai be-
fchaadigd'' Boek II. Hoofdft.II. §. VI. vergeleeken met P. Fo-
REST. Lib. %, Übferv. CXXYUl-CXXXll. & R. MoHTON va*

Tüs in kcist

Zz s
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nen. Geringen kunnen zich met veel drinken

,

of aftrekfels van vlier en derzelver bereidingen
,

behelpen. Wie 'er in het breede over begeert,

kan de aangehaalde Werken (r)''Opflaan.

6. De geneezing der Teeringen , uit voor-

afgaande zieke ftofFen , eindelyk naar de longen

gevoerd , is even wezendlyk , als eenige ande-"

re , en in de geneezing van de volkomene Tee-

ring begreepen.

7. Die op eene Aphtna volgt, heefc Mor-
TAN onder eene byzóndere afdeeling gebragt ,

en ter geneezinge de Di£ta LaSfea , en het

Opium onvoegzaam bevonden : in tegendeel ee-

ne dunne open lucht , Abftefgentia tncidentta ,

de Mixtura Rwerü emetica ^ enz. aangepree-

zen ( u ).

I L De eerde aanleidende zaaden tot deeze

ziekte in hunne geboorte niet gefnuikt , gaan in

volkomen Longteeringen over ; en komen , ten

aanzien van de behandeling , veelal , met de

Phthijts pulmonalis originalis over een. Het
voornaame , dat in de geneezing van deeze raoec

betracht worden, beftaat:

I, Iq de onbedaarde gefteldheid van ge-

moed en zenuwen te ftillen, de fcherpte van het

bloed

Ct) J. DE Gorter. V. HoofdH:. TissoT, Cuchan, enz.

CfO Lib. lil. cap.lil. rag. 89.



CefleUheid van let P'aderland voorivloeljen. 731

bloed en de Vispojitio he&ica te maatigen : het

geen niet alleen door eene Dieeta laëfea fzejj,

\^qu£ mineraies chaiybeata (x) & Piamonaria ;

maar ook door Balfemachtige en zulke /peafiqus

middelen , welke naar den byzonderen aart van

den Lyder zyn ingericht, om in eene ruime

maace te geeven, wordt betracht; zoo dat alles,

wat de levenswyze maar mede brengen kan ,

daar toe gefchikt worde.

a. In

(«!,u^ De melk is van te ouden gebruik in deeze ziekte ,

om zulks te verklaaren , (confer. F. Hoffmann /» c, §, UU
IV. pag. 229. & VAN SwiETEN L c. pag. 45.) by wcike ecr-

ÜQ de wyze hoc die te gebruiken , en de verbetering door
bygevoegde geueösmiddelen , tefFens kan gezien worden ,

§. X II. - XVII. pag. 291, 292. De laatere ontdekkingen
hebben die merkelyk trachten te verbeteren (conf.OETiNOER.
Dijjertat, de nova methodo JaBe caprillo , virihus medicatis digeftio^

nis animalis [f artis ope imprag?iato , morbis cbronicis curabilibus
,

citö , tutö ^ jucundè medendi , Hifnix & Tub. 17(^9 Geneesk,

Bibliotb, Vil. Deel, bl. 79 en Gentl. Magaz. for. Sept. 1752,
pag. 39-68. Vel Comment. de reh. Vol IV. pag. 62. 't Gcea
<\q Heer Jacoüi met Csra ftwa en yiqua calcis , van gelyken
beproefd heeft QNov. AEt PUyf. Med. Tom. II. Obferr. i,XV.
pag. 245. feqO ; mogclyk door het voorbeeM der ouden, die

de me'k met andere zaaken vermengden (F. Hoffmamn /. c,

§ XII. pag. 291.); of de verbetering der melk door het heil-

zaam voedfel van Stabien , door Galenus zoo hoogelyk ge-
roemd; of toevallige waarneemingen uit het drinken van wa-
ter , met minerale krachten bezwangerd, tot deeze navolging
opgewekt en aangefpoord. liet Sa^chanm laBis kan dan
ook tot aelyke einden , met andere bekwaamc middelen , in
deeze ziekte worden gebruikt.

(x) Van Morton doorgaans in verfcheidene foorten van
Teeringen aangepreezen , eu van anderen by de uitkomst be-
mest igd. Confer. ^B. Pbyfici Medic. Vol. I. Obfcrv. CXLU.
pag. 4^4 • E'Jays and Obfervations , Pbyjical an litterary , Vol. I.

pag. 304. —<- De ciafti^u:- veerkrachtige lucjit iu dezelve ,

moet
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2. In de nadeelige en fchaadelyke vogten ;

in het lichaam huisvestende , door bekwaame
middelen , en langs Je gefchiktfte wegen , als

Emetica , Cathartka , Diuretica S Diaphore'

tica , zagtelyk te ontlasten. In welker toedie-

ninge de zorge altoos gaan moet , dat alle dee-

ze middelen van een zeer zagt werkenden aart

;zyn , op dat ze door het bloed te verhitten , en

het zelve al te zeer gaande te maaken
, geene

iiieuwe ontbinding en verandering in bedorven

'wei , verder verwekken.

3. Om de verftoppingen zoo veel mogelyk

te openen , en de veerkracht der deelen , voor-

namentlyk der longen , door de overmagt der

vogten , derwaarts heen gedreeven , verzwakt

,

en door de fcherpte derzelven tot fpasmodique

zamentrekkingen geneigd , door het gebruik van

natuurlyke en konflige ftaal en Balfamique mid-

delen 5 een voorzichtig beftuur van de lucht

,

Salia volatilia , en andere middelen , te verfter-

ken. En

,

4. De

irioet het zegel aan deeze waarheid hechten , door welke die

in de ecrfre beginfelen van dceze ziekte van veel nut kunnen
zyïi , gelyk niy de bevinding in verfcheidenen zelve geleerd

heeft : "er kunnen gevallen weezen , waar in dezelve misluk-

ken; gelyk te zien is in J^.Phyf.Med. Vol. IV. OjDf.XLVI.
pag. 138. Raulin, lib. cit. pag.'iio. &c. 't geen zyn opzicht

heeft op al te llerke zwavelachtige , of al te zwaare ftaal wa-
teren , in den tweeden ilaat deezer ziekte, wanneer 'er reeds

tuberciila , en wel verouderde , aanweezig zyn. Terwyl zag-
ïcre bronwaters , met verfrhen mineralen geest bezv/angcrd >

in dea eerften ftaat der ziekte doorg^^jijs hcUsüam zya»
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4. De Dispofitip heëïica ScolJiquativa, of

den catarrhalen ftaat van het bloed , door ty-

dige aderlatingen te beletten , ten minften te ver-

minderen ; dewelke , offchoon die in de Phthi-

fis confirmata fchaadelyk zyn , nogthans in de

eerstbeginnende het meeste voordeel doen : ea

het doorgaans te laat blykt , dat uit deszelfs ver^

zuira 5 of te geringe toediening , de tiibercuh

hunnen oorfpronk neemen ; door welke de Tee-

ring in den meeden en meer gevaarlyken llaat

overgaat.

5. Met alle vermogen de beledigde doelen,

voornamentlyk de longen , te voorzien ; ten ein-

de de fcherpe ftoffen haare rypheid bekomen ,

en de lastige prikkelende hoest , te gelyk met
deszelfs oorzaak , te ondergebragt worden : het

geen niet alleen met verzagtende en ftillende

middelen moet volvoerd worden , die, hoewel

zy de ftof ryp maaken , en de prikkeling benee-

men, nogthans geene genoegzaame afleiding maa-

ken , om den nieuwen aanvoer , of de ophoo-

ping , hier door verwekt , te beneemen ; maar

bovendien , met zagte ontlast . middelen , door

welke de ftofFen , in de longen vergaderd , tot

eene fpoediger kooking worden gebragt. Waar
by een tusfenpoozend gebruik van Abflergentia

en Incidenüa , naar Qmftandighèden der zaaken

,

moet in acht genomen worden. Vermits door

het omzichtig gebruik van Incrajfantia en Opia-
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ta , de longen voor nieuwen invloed bewaard
zynde ; van gelyken ook door ftilftand van hoest

te bezorgen , dezelve , door minder uitzetten

van haare veerkracht , het natuurlyk vermogen
verkrygende, te meer verfterkt worden. Dan ,

de vogten , door het gebruik van okofa en Iw
hficantia, op een gepakt raakende, worden met
de reeds gekookte fpoediger uitgeworpen» En
by aldién zy door de kooking te hard en lymig

mogten worden , kunnen dezelve door middel

van Incidentia S ^hftergentia , zonder geweldi-

ge poogingen , door welke nieuwe en lastige aan-

voer van raauwe flym uit de luchtpyp en de klie-

ren van de long ontftaat , uitgeworpen worden.

Alle welke zaaken haar opzicht hebben tot het

belluur van den eerflen flaat der ziekte.

In den tweeden jïaat , in welken namentlyk

de Tubercula haar begin neemen met een droo-

gen en lastigen hoest , en zoo lang die raauw

blyven , zonder eenige tekenen van ontfteekinge

of verzweeringe verzeld gaan , zyn de aanwy-

zingen byna dezelfde ; ten zy dat men naar maa-

te van de vermeerderde Calor he&icus , vlytig

zy in een ruim gebruik van Akerantia , en we-
gens de zwakheid der krachten , en de vermeer-

derde ontbinding der vogten , alle foorten van

ontlastingen fpaarzaamer toediene : in tegendeel

moet het gebruik van Balfamica ^ Chaiyheata ^

Antifcorhmica , MHJ^^^des enz. ter ontbindinge

van
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van deeze Tuhercula^ allerwegen beproefd wor-

den. — Dan byaldien , door bykomende ont-

fteeking of verettering , dezelve in den

Derden paat overgaan ; zoo doen 'er zich

weder nieuwe aanv^yzingen op : dewelke

1. By de ontfteeking , in tydige aderlaatin-

gen en verkoelende en verfterkende Julapia be-

itaan , om het bloed te verzagten en de krach-

ten te herftellen ; en een zeer zagt dieet , bene-

vens olieachtige en (lillende middelen , ter be-

vorderinge van de flymloozing en uitracheling :

waar toe het Oleum AmygdaL dulc. Lint lotiim

S Syr. pap, dbi vel Diacodii Sc. zeer bekwaam
zyn. — En wanneer

2. Na de ontfteeking der Tubercula , reeds

tot verzweering overgegaan zynde, eene lebris

pneumonka a putrida intermittente immaniter col-

Iquativa , te gelyk met fchielyk verval van krag-

ten , zich begind te vertoonen ,
— zoo moec

men de uitroeijing van deeze koorts , offchoon

geene volkomen geneezing aanbrengende , ten

zy de Tuhercula klein en zagt waren , door

den Cortex Peruvtanus trachten te bewerken ;

welker geneezing nogthans onder eene gefchikte

lucht en levenswyze , en het gebruik van bal-

famique middelen , niet onmogelyk gehouden
wordt. — Alle welke zaaken by Morton
in het breede kunnen gezien worden ; uit wel-

ken



73^ yan de Ziehen y ivelhn uit de Natuurlyh

ken ik den voornaamen inhoud , wegens de ge-

nees - aanwyzingen in deeze onderfcbeidene trap-

pen van ziekten (^) , voor den Nederlandfchen

Leezer heb overgenomen : by welken verder

,

zoo over den aart en zamenftelling der midde-

len , als de wyze van toedienen , in het breede

gehandeld wordt (s), werwaarts ik de Taal-

kundigen heenwyze , die de uitgebreidheid dee-

zer ftofFe , en de veelheid van de aldaar voorko'

mende middelen , door de oordeelkundige en

voortrefFelyke geneeskundige waarneemingen , of

welgeftelde grond - regels , rykelyk zullen ver-

goed vinden. — Uit wien ik , om evenge-

melde reden , deeze weinige overneeme.

a.') Datzagte, welgefchikte , halfamque^

en maag en ingewanden verfterkende catbartica ,

door een voorzichtig en wel geregeld gebruik

van groote nuttigheid kunnen zyn ; als door wel-

ken zyn Vader , een ervaaren Geneesheer
, ge-

duurende den tyd van dertig jaaren , zynen tee-

ringachtigen en zwakken gezondheids -ftaat heeft

uitgerekt , waar van hy de befchryving uit des-

zelfs eigen handfchrift heeft medegedeeld. Ter-

wyl de geenen , die deeze formule te omflachtig

zyn; mocht, zich nagenoeg mee een zamenftel

van de Maj]^^ 'Pilularum cochide en Ruffi , tot

gelyke deelen , behelpen kunnen.

h) Dat

(y) L.ci Lib. If. ccp. VII. pag. 53-55-
(2) Uickmy pag. 55, & cap. VIII. IX. X*
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^. ) Dat de Aderlaatingen niet alleen tot

wegneeming van de ontfteeking moeten in hec

werk gelteld en herhaald worden , maar oofc

van gelyken tot voorkoming van de koorts,

hitte , flaapeloosheid , hoest , ^ Catarrhi fiiffo-

cattvi 5 en andere aanvallen , welken de borst

treffen.

c, ) Daar het pas geeft V braakmiddelen toe

te dienen ; en wanneer de Jyder die gemakke-

lyk ondergaat, dezelve om 'den derden of vier-

den dag 5 en dat tót de derde of vierde keer te

herhaalen. En dat de beste tyd , om de minde

aandoening iii hèt Ijchaam te veroorzaaken ^ te-

gen den avond is ; en wel daags na de gedaane

aderlaating.

d. ) Dat men na elk ïaxeeren en vomeeren ,

tegen den nacht daar op volgende , zagte Opiata

geeve , om het bloed te verzagten , en de, noo-

dige rdst aan de longen te bezorgen. Om welke

reden ook eenig Opiaat by Cathartka fiomachi-

ca , na voorafgaande uderlaating , des avonds ,

naar bed gaande , kan gegeeven worden ; waar

toe hy Jloës rofats 9j. vel gr. xxv. en M. P/7.

e cynaglosf. 9{5. 'tot pillen gemaakt , om den an-

deren avond , de vereifchte aderlaatingen vooraf

gedaan zyndè , aanpryst. Welke , naar de by-

zondere omftandigheden , in eene mindere gifte

kunnen worden voorgefchreeven. —

-

XVIIL Deel. Aaa ^.VDat



738 ^^w ^^ Ziekten , welken uit de Natuurlyke

e.^ Dat de Diaphoretica , die in deeze ziek-

te zeer heilzaam zyn , als de ontbinding van de

weivogten geduurig naar de huid en van de lon-

gen afleidende, de kooking fpoediger bevorderen*

de , en de uitracheling gemakkelyker maakende ,

altoos Opiam moeten zyn , en van eenen verkoe-

lenden aart ; en nooit voor het doen van aderlaa-

tingen , of het geeven van braak- of purgeer-mid-

delen moeten worden toegediend. Dat ze be-
*

kwaamelyk des nachts worden gegeeven , en tef-

fens onder derzelver werking een fpaanfche vlieg

tusfen de fchouderbladen , of aan de armen ge-

legd worde. — Tot dat inzicht kan , behal-

ven de voorfchriften hier toe medegedeeld , het

Jiilapium diaphoreticum Edinhiirgenfe , uit i fy*

Spir. Minderen , en zoo veel Syr. diacodih be-

nevens het Pulvis DouERi , als ligtst te beko-

men 5 gebeezigd worden.

III. De Phthifes Jymptömattc£ y waar van

'er reeds eenige in de eerde fplitfing zyn aange-

roerd , kunnen by dien zeiven Schryver C^) ,

zoo wel die geene , die uit gebrek of verlies van

levensfappen , en goede en kwaade vogten , in

Atrophis overgaan C^), worden nagefpeurd ;

en de Phthifes nerven van deezen, met die van

Raulin (^), vergeleeken worden. — En,
wiea

ra-) Lib.T. Cap. T-XI.
(&) Ibidm, Lib. 111. Cnr. T-:^TV.

i^c) Livr, cit, IX. Obfervat. &c. pag. 4Z'Sh
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wien het lust , om alles in een kort begrip over

deeze ziekten , wat de Ouden en Laateren daar

van te boek gefteld hebben , by een te zien

,

die leeze S. Farr, Aphorhmi de Marasmo ex

fummis Medicis colk&i 9 Bristol. 1772.

IV. Eindelyk , op dat ik deeze ziekte , die

meer dan een eenige invloed op het Vaderland

heeft , befluite ; zoo verdienen nog eenige mid-

delen 5 die in fommige geneezingen gelukkig ge*

geflaagd hebben , niet onaangeroerd te blyven.

Als:

1. Van den Heere Boerhaave , die door

het gebruik van roode Kool alleen , een Officier

^

wiens borst aan wederzyden doorvvond was , ge-

nas ; uit v/elke geduurig eene zoo menigte etter

vloeide , dat ze het gewigt der zwaarte van zya
lichaam overtrof. En van gelyken eenen mee
een verrotte long herftelde , door het aanraaden

van niets dan een afkookfel van roode Kool met
een weinig zout en het fap van oranje - appelen

te nuttigen (dy
2. De gelukkige geneezinge by F. Hoff-

MANN C^)? alleen door het eeten van Aard-

beijen volbragt , in een Student van 25 jaaren,

van geboorte een Friefch , die in den tyd van

drie weeken , voor vyftien kroonen van deeze

vrugC

(^) Hijlor. Pkntar. pag. 433.

C?} -^J^. «f» Obfcrv. 1. pag. 294? 295.

.A a a ;^



740 Van de Ziel'ten , 'welken uit de Natuurlyke

vrugt naar binnen zond , met behoudenis vau

zyn leven en gezondheid.

, 3. pe gewoone drank voor Teeringachtigen

van Bonnet (f) uic dun ongehopc bier , Suc-

cus lulujte ( Schaaps - zuuring ) met zoete oran-

ge- en geurige appelen.

4. De geneezing by Tulp Qg) vaneen
Vrouw door Oesters , dewelke door verzuim van

aderlaaten een groote menigte ftinkenderi etter

loosde , en reeds in de vierde maand in deezen

hoopeloozen ftaat had doorgebragt , waar door

alle toevallen ophielden , en zy tot volkomene

gezondheid geraakte.

5. Het vermogen , dat aan de Waterkers wordt

toegefchreeyen , door welke een byna verteerde

long dermaate te recht kwam , dat de raadgeever

daar door tot verregaande buitenfpoorigheid (/^)

ver-

(ƒ) Theatr. Tahidor. pag. 150-152.

(^) Lib. 11. Cap. 2. By welke gelegenheid kan gemeld
worden , dat Barbette de Spiritus falis dukis

,
gelyk ook het

fimplex liqiior Salis Tartari , beide van onvergelykelyke kracht
hield ; eenige druppen daar van in bier, foup of wyn ingena-
men. bl. 509, met de noot y van F. DcKiiERs; en de waar-
iieemingen van Pringle op de Akaline Zouten ; en de gedach-
ten van VAN SwiETEN hieromtrent, /. c. p. 91 en 93.

<*) [F. BoNETi Septdcbret. Anatom. Lib. II. Sed. Vil. Ob-
fcrvat. XXlll. £d. Lugd. 1700. pag. 691- Welk geval , om
deszelfs zeldzaamheid en ongehoord voorbeeld , te meer in

zyn geheel behoort medegedeeld te worden. „ Bonetus
.had dit van een geloofwaardig man gehoord , en het was van
anderen bevestigd ; dat ""er in zyn tyd een Hand -Arts van
l^rujjü , r^adgeevender wyze , een Boer , die etter en bloed

uit-
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verviel : de geneeskrachten in de Bellis,praten^

fis (/), de Flantago (yè), hec Eryfimum (/).
de

uitwierp , en ganfch uitgeteerd was , aantrof : hy deezea
elendigen en armen menfch aanfchouwende , welken hy zon-
der troost en hulpe niet wilde laaten heengaan, raadde hem,
zonder eeni^i" toeleg , het gebruik van de Waterkers aan. Dö
Eoer, die aan deezen raad gehoor gaf, ging heen, en at vaa
het middel, zoo raauw als gekookt ; by welke hy altyd ee-
nige weinige toelpyze gebruikte. De hoest en etterachtige
fiuimloozing hielden hier door op , en het lichaam kwam tot

zyne voorige gefteldheid. Het volgende jaar ging de Boer ,

gezond zynde , den Hand -Arts bedanken, dewelke van den
aan hem toen onbekenden vroeg, wat hy wilde ? de Boer het
voorledene aan hem te binnen brengende , zeide , dat hy den
gegeeven raad getrouwelyk nagekomen had , en vroeg , of
hy met het gebruik van de Waterkers nog verder volharden
moest ? De Heelmeester , van verwondering opgetoogen ,

noopte den Boer om in te komen , denwelkcn hy in een bin-
nenlle vertrek bragt , en raadde zyne kleederen uit te trek-
ken , om te onderzoeken , of de gcfteltenis zynes lichaaras
met zyn gelaat overeen kwam ; de Boer hier aan beantwoor-
dende, düorftak hy zyn borst met een fcheip fteekcnd werk-
tuig QStilet^.' JNa den dood opende hy de borst, om hec
Wonder der Natuur te zien. Hy ontdekte eenige weinige
ovcrblyffels , en als gedaanten van de oude long , dewelke ,

( door de uitwerping van boven ) ontbraken , herfteld en ver-
nieuwd , en het nieuwe parencbym^i herbooren. De Vrouw ,

die voor de deur , haar man , zonder weeten van den Heel-
meester, inwachtte, over dit agterblyven verdrietig' worden-
de, klopt aan de deur, om denzelven te rug te vraagen. De
Chirurgus ontkende , dat "er iemand ingelaaten was : Zy ,
eenigen toeleg hier onder vermoedende , gaat naar den Rech-
ter , die het huis beveelt te onderzoeken , in welk het doode
lichaam gevonden wordt. De Wondheelcr verkreeg echter
ontflag van lira f , om het voortreffelyke der Konst , en het
nuttige einde , dat hy zich had voorgefleld \" Verge-
leeken met de Aanmerkingen van Mangetus op deeze Waar-
neeming. Het Sap moet tot vier oneen daags gebraikt
worden. —— ']

CO R. A. Vogel Hist.Müt. Med. pag. 130. volgens de
Waarmtmin^m van Waldschmidt.

A a a 2



74?^ ^» ^^ Ziehen , weUen uit de natuur^It

e

de Becahunga (fw), Faniculum (;?), T^^jy/.

/^^ö (ö), en andere Planten, zoo Antifcorhi"

tica ^ als Pulmonafis y van Morton (^) in

liet breede vermeld , en van veelen door be-

proefde bevinding in beftendig gebruik gehou-

den. De eerfte werden door deezen onfterfely-

ken Navorfcher in veele gevallen van dit foort

aangepreezen : terwyl de anderen , verfch ge-

bruikt , gelyke uitkomst hadden ; waar van de

laatere waarneemingen , met raauwe Komkom-
mers (/?) , niet alleen om de hitte en koorts te

maatigen , maar ook in waare XJkera pulmonum,
bewyzen gegeeven hebben.

6. Het nut van het Lignum Guajaci (r),
met zoethout , Rad. ChindS , rood Sandelhout

en lange Razynen , Salia alcalina of Spr, falis

(fe) Idem , pag. 79. uit Celsus, de Ephem. N.C. Cent. VI.

Obferv. 120. Dec. 11. A. IX. Obf. Ó3. & Schulz pag. 412.
Crantz Lc. Tom. U. pag. 28. naar Boyle en de Ephem. 'N.C,

Vol. iV.

CO H. BoERHAAVE Hiflor. Plantar, pag. 428. en de Synop
hier uit volgens Lobeliüs bereid.

(m) Jdein ibidem, pag- 304.

(7j) Idem
, pag. 74.

(0) Idsm , pag- 152. Door welker fap , met Suiker ge-

Tiiengd , de Engelfcb; Genessbscrcn getuigen , verfchcidcn Tee-
ringachtigen geneezen te hebben.

(p> Lib.citato, pag, 56.

(q) MuzELLS IVahrnebvimgen , I. Samlun?, pag.'i-^r. Berlin

1754. cum Crantz /. c. Tom. I. pag. 41. Van iiiP?0CRATiiS

tyUcn af in gebruik.

C?") VAN SWIETEN /, C pag. 9I. lOI.



Gefleldbeld van het Vaderland vooTtvïoeijen, 743

dukis (j*): van de Salfaparilla (^) en Diil

caniara ( ^/ ) : van den Cortex Peruviamis (v)

:

van de Polygala Amerkana (lü) , met hec Li-

chen Islandicim (^) .* van de Glandes quer-^

cuum (j/) , en meer andere Planten.

7. Het heilzaame van de Myrrha Qz')^

de BaJfamus Peruvianus (^) , de zamenge-

ftelde

{x) Barbette , met de AanUiUningen van F. Dekkers ,

pag 507 > 509.

(t) [Door het aanhoudende gebruik van dit middel , heb
ik eene gelukkige herflelling gezien van een Lyder , d\Q na
eene voorafgaande Synoclnis putrida , dewelke tot den elfden
dag acritica bleef, fine urmce Jedimento , en door eene hevige
Rhdumatismus gevolgd wer*d ,- in welke by de vierde adeilaa*

ting , hec bloed , des avonds afgetapt zynde , des morgens
noch niet geftold was , en in eene Etterloozende fcheiding
overging , die na de gewoone middelen weinig luisterde.

Het voorfchrift was :

R. Rad. SalfisparülcB §ij» Rad, Britannica veros §15.

Stipitum Dülcamara |j. Confc. ex S,q, aquce co6i,

CQht. addit, Syr. Balfamic. Ij. -M".

welken drank hy dagelyks geduurcndc een maand'gebruikte

,

en alle gevreesde onheilen te boven kwam. ]

(m) H. Boerhaavë lib.cit. pag. 506. <Sc A. Haller apud
Crantz, Tom. lil. pag. 64
X^?) VAN SwiETEN l. c. Tom. IV. pag. 93, 94.
(tv) CoiLiN Obfervat. &c. Part. 11. pag^ 152 & feq. Vien-

iise 1772.
(x) J. H. ScHÖNHEYDCR in Societüt, Hafnienf, coUeSt. Vol.I.

pag. 128.

(y) Baldinger l. c. pag. 34.
(2j) F. Hoffmann Ohjerv. Chemie. Lib. I. Obf. V. M.R.S,

Tom. IV. pag. 454. cum van Swieten /. c. pag. 93.

(rt) Jdemy de Balfamo Feruviani Differt, §• 28» Oper. Suppl.
Tom, 1. pag. 740.

Aaa4



•TA 4 ^"^1^^ ^^ Ziekten^ welhn uit de Natuurlyle

ftelde middelen hier uit bereid (^) , en ver-

fcheidene andere Baljama nativa^ zoo in- als

uitwendig gebruikt (^).

8. Het nut van de Campher van de tyden

van AvicENNA (^*) af , tot de tegenwoordige

waarneeraingen toe (e) ; van het Saccharum
Rofaceum (f) a'fe van de Suiker zelve

( g ) ;

.van het ükum Asphalti ( ^ ) ; van het A^im cal-

CIS alleen (/) , of met andere middelen veree-

nigd (^); van het Elixtr Vitrioli ^ en andere

mineraale Zuuren (/) ; van verfcheidene Mi-
neralia , als den Mercurius (///), het ylnttmo-

nium,

(&) Als de Syrupm Connerdingii in de aangehaalde plaats;

de Balfamus Lu cAT ELii, en de middelen by Hoffmann Tom.
111. Ccip. Xf. §. XVI. pag. 392. opgegeevcn.

,

Cc^ VAN SwiETEN l. c. pag. 42. 88. 93. 98-

C^O Idem ibidem.

(e) Lentfrink Geneeskunde Tydfchrifi, met Looff, Doiium
Chemïcum, pag. 6g.

Cf) Hoffmann Tom. 111. cap. XI. $• XX. pag, 292.

Cg") VAN SWIETEN /, C.

(&) Holl. Maatfchappye der Weetenjchappen ^ Vlll. Deel i. (l.

bl. 479-484- met^het XIV. Deel, bl.79."Berigt. [Indien
liet middel van 'Dod:or Leüthner

, llof-DoBor van dsn Keur^
'vorst; van Beijeren en Jffejjor in het Keiirvorftelyk CoUegie te Mun-
Jïcr, [''t\yc!k te Amjïerdam verkogt wordt,] dit zelfde niet
zy , zoo is het ten minflen van deszelfs verwandfchap.]

(f) V. SwiETEN i. c. pag. 42. Pringle Malad. des Jnnées

^

V pag. 165.

(è) Spon in Aphorlsm. nov. Sefl:. V. Aphor. gg*

(O PriHgle/. r. Barbette pag. 507.
(w) V. SwiETEN /. c. pag. 102. T. Dover Legaat , enz,

bladz- 30.
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mim^ en de bereidingen daaruit gemaakt (//),

het Saccharum Saturni (é?) enz. ; en eindelyk

der Mineraale en zelfs gemeene koude Pomp-
waceren,

9. De zonderlinge waarneemingen by van
SwiiiTEN (/?) 5 van een vleesachtig uitwas tus-

fchen den duim en de eerfte vinger van de rech-

ter hand , uit welk een fcherp vogt vloeide , het

welk ,
gedroogd zynde , naar kalk geleek ; met

gelyke bevindingen van Solanus de Lu que
overeenftemmende , en het onderzoek', dat de

Haron Lyfarrs hier op in Spanjen gedaan heeft

,

waar door gebleeken is , dat die zonderlinge Ge-
neesonderzoeker 5 in de kwaadaartigfte foort van

Teeringen , gewoon was een Fontanel te zet-

ten

(n) Zonderling het zoo wonderbaare Specificwn Stomachkum
Toterii^ in Opcr.Omn, PreM. ^ Chem. waar mede hy zoo veele
gelukkige geneezingen fchynt gedaan te hebben. Confer, F.

HüFïMANN Oper. Siipplein. Tom. I. in Indice ad Pueriimi.

(0) R. A VoGGL Academ. preekt, pag, 546. die nevens het
yintihe^icum Poteri , de TiuBiira antiphthifica Grammanni , naar

zyn gedachten , ten onrechte als fchaadelyke middelen voor
het menfchelyk geflagt worden uitgekreeten ; doch tegen al-

le bevinding , die hem dikwyls het tegendeel geleerd heeft ;

waar onder de Magnefta Saiurnina van Poterius , en het Ma-
gifieriim Saturni by Bat dienen gedacht te worden.

(/)) L.C. pag. ig. [Twee gevallen van dit foort heb ifc

mede met verwondering in deeze ziekte gezien : het eerfte

in den Lyder , wiens geneezing boven (not.t ) gemeld is
;

zynde een roode vuurige peukelachtige uitüag tusfchen den
duim en de voorfte vinger, met lastige jeukte aan beide do
handen : het andere ia eeo Mei»je van 13 juaren. ]

A a a 5?



2^6 Fan de Ziehen , vselken uit de Nattturlykf

ten tusfen den duim en de voorde vinger , met-

gevolg van eenen allergevyenfchcen uitflag.

lo. Ten laatften het verblyf (^) in de (lal-

len , als een gefchikt middel voor Teeringachti-

ge Huislieden in het Vaderland , waar toe over-

vloedige gelegenheid is, om in dezelve eene ge-

maatigde lucht in te ademen , en die van den
kouden vogtigen TSederlandjehen Dampkring ,

geduurende den winter , in dezelve te vervan*

gen en te verbeteren.

lEFlCRISIS.
Alle deeze waarneemingen , of veelen der-

zelve , by eikanderen genomen , en met een

bedaard oordeel en naauwkeurig inzien , by het

weezen , of den waaren aart deezer ziekte ver-

geleeken ; welke in haar begin en voortgang

gegrond is , in eene ontaariinge van het bloed ,

van den natuurlyken gezonden flaat afwyken-

de : — de overeenkomst , die 'er dus , uit

dien hoofde , in deeze ziekte gevonden wordt

,

tusfchen de Cachexia^ de Scorbutus, de Febres

catarrhales & putrida^ uitwyzens de poogingen

yan de natuur zelve , door het voortbrengen van

een

Cl) Elfay fur les Efets falmirss du fejonr des Etablss dans k
Pbibyis ,' par ^JVlj, JK.EAP.
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een foort van cntiqiie uitflag in de huid enz. —
Alle de gelukkige geneezingen , die in veele ge-

vallen , by de aangeweezene Schryvers enz. te

vinden , of uit dezelve vermeld zyn , met een-

vouwdig het bederf in het bloed tegengaande
,

de vogten verbeterende , en de vaten verfter-

kende middelen bewerkt ; zelfs zoo lang , tot

dat al het balfemachtige in het bloed verteerd

zynde ,
geene genoegzaame hulpe meer toe te

brengen ware; de beste geneeskundige Schry-

vers hier eenpaarig inftemmende : — de even-

gelyke uitkomst van verfche vrugten , verzag-

tende borst - kruiden , als van zulken , die tot

de Antifcorbutica behooren; 't zy de Vis fapo^

nacea , ter vereeniging van de te los zamenhan-

gende en van een gefcheidene deelen van het

roode bloed met de wei , ( het gruizige beginfel

in het zelve voortbrengende ;) 't zy dat de elafti^m

lucht 5 door de warmte des lichaams tot nieuwe
gisting overgaande , en het effxtiim of vappidum
weder herftellende , hier van de reden zy ; (in

welk verband alle de overige Antifeptica haïfa-

mica & confortantia , de vermeerderde lucht on-

der het ryden in de longen gevoerd ; de mine-

faak geest der Bron • wateren , en zelfs de lucht

van het gemeene koude pompwater , fchynen te

werken , of min of meer haare betrekking te heb-

ben : ) terwyl aan den anderen kant de Mercu-
rius , de Antimonialia en Saturnina , uit de

evenredigheid van de geneezing der huids-ge-

bre-
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breken , en volgens de verklaaring van de voor-

gaande eeuw, de gisting bedwingende . in het

zelfde doel medewerken. - - Dan fchynt het

voornaame van het geneeskundige verband voor-

liamentlyk gelegen te zyn in het bedaaren van

de eerfte Orgasmus , en in het voorkomen
van de gevolgen , deeze doorgaans verzeilen-

de : naraentlyk het vereenigen der te los zamen-

hangende deelen van het bloed ; het tegengaan

van het reeds beginnende 'bederf, hier uit ge-

booren ; het dempen der gistinge , daar uit ont-

ftaande ; en het herftellen van de verloorene vas-

te lucht in het zelve , ter voorkominge van den

etter , en de gantlche vernietiging van deszelfs

grond - vermogens , ( of het Humidiim radicale

der Ouden
,
) Hier door te wege gebragt !

——
Immers leeren de verfche waarneemingen , met

de vaste lucht gedaan , dat de rotting door de-

zelve , volgens Pringle , belet worde door de

gisting : dat de vaste lucht die verbindere , naar

Macbride : dat Priestly die goed vond in een

Rotkoorts , by wyze van een Clysfeer toege-

diend ; 't geen door de bevindingen van Hey
bevestigd werd : dat ze voor een verzweering

in de long , over een vat waar in een mengfel

was van kalk, vitriool en water, door een trech-

ter ingeademd , van goed gevolg was , en den

dunnen etter in eene kankerachtige zweer ver-

beterd werd. Zaaken , die de aandacht der

JSeérlandJche Geneesli^eien overwaardig zyn ,

ora
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j
om de geneezing van deeze gewigtige ziekten

\ tot die eenvouwdige grondbeginfels te brengen ,

waar over men zich met recht in anderen beroe-

men moge , en die ik , wegens de groote uitge-

breidheid myner taake , alleen fchettèn kan. —
Van hier zal mogelyk de oplosfing der herhaalde

aderlaatingen , der ftaal en zwavelachtige midde-

len afhangen, om van de voorige genoemde niets

meer te reppen. — ]

§. CCLVIII. In de geneezing van de

Zamengeftelde Ziekten in de eerfte wegen ( §•

CXCVL ) , van welken de ongemakken aan de

Tong (§. CCXXXIV.) hunne opmerking ver-

dienen , en gedeeltelyk als plaatfelyke gebreken

moeten behandeld worden , doen zich vervol-

gens de Laxitas Fauckim , en de zoo verdrie-

tige , als moeilyk te geneezen , hangenden Huig
op : 't zy de verouderde Catarrhen in de Keel

,

of de algemeene Verflapping der deelen , hier

van de oorzaak zy.

I. In de Verflapping van de Vleezige dee-

len der Keel , de JJthmus faucium , het Velum
pndulum^ en het Caput pharyngis uitmaaken-

de , heeft F. Hoffmann ( f) de Tin&. Anti-

monii , met de EJJentia Batfami Peruviani S
SuC'

(f) Ds Balfamo Feniviano , Oper. Supplem. I. pag. 740. f.
2r. Welk middel ik in verfcheidene gerallen met vrucht ge-
bruikt heb.
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Succini vereenigd , zoo wel als in te groote otic*

Jastingen van weivogten door verouderden hoest,

uitracheling , ontlasting door de neus , en ver-

flapping van den huig, aangepreezen» -— Zon-
der opzicht tot dit algemeen zamengeftelde ge-

brek , vindt men een Pulvis iivularis tegen den
verflapten huig (j*); om van de Operatie ^ hier

op fomtyds noodig , het werktuig ter afbindinge

hier toe uitgedacht , de bloedftemping daar by
in acht te neemen , en andere gemeene midde-

len, tot het zoogenaamde hiiigltgten in gebruik,

(die doorgaans meer nadeel toebrengen , dan het

gebrek verhelpen ,) thans niets te melden.

II. Van meerder omflag , en bezwaarlyker

uitkomst , is de geneezing der zoogenaamde he-

lene Doorzwelging ; van welker behandeling ik

my te eerder ontdoen kan , uit aanmerking van

de voortrefFelyke Verhandelingen , die op uit-

noodiging van deeze Maatfchappye zelve gedaan

zyn (^) 5 of van anderen in derzelver Verhan-

delingen ( f^ ) geplaatst. Het geen ik uit myne
waarneemingen hier kan byvoegen , beftaat hier

in : dat het my in de eerfte beginfelen deezer

ziekte

(^) Pbarmacopcta Batteana , ad vocem Pulv. uvular. uit Flor,

Üalaufl. Rad. Biftorü^ TormentilL ö* ^lum. zamengefteld.

(t) Als: de P'erhandelingen van de fHooggel.] Heeren

M. V. Gkuns eu A. P. Nahuys , in het XL Deel van derzel-

ver Verhandelingen , bl. I -250.

Cm) Van ds Heeren L.Rouppe, bl. 251. en G. Brugmans
Xli. Deel, bl. 13 en 18.
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ziekte in agt of negen Lyderen gelukt is , met

het middel , door den Heere J. Baste r opge-

geeven (t?) ? volkomen naar genoegen te flaa-

gen ; zoo dat ik die Lyders , daarna , niet meer

van dit ongemak heb hooren klaagen : dat het

middel van Plenck die gelukkige uitkomst by

my niet gehad heeft , dan wel by anderen : [en

dat ik onlangs ^ na het eerstgenoemde middel ee-

nige weeken gebruikt te hebben , de geneezing

fpoedig met een zaraenftel van Sapo Venetus en

E%tra&. ligni Quafcice , met bedaaren van alle

Symptomata , zag volbrengen.]

III. De Tusfts Stomachaïis wordt naar den

raad van Hoffmann (zü) , door Abforbentia ,

uit Lapides cancrorum , Succinum praparatum ,

Arcanum duplicatum , met byvoeging van eeni-

ge druppen O/. Macis ; en vervolgens door zag-

te Laxantia, uit Manna en Rkabarber gehol-

pen : daar men die der Kinderen , waaneer zulks

niets belet, door zagte Emetica best overwint.— Op welken grond de voornaame behandeling

van de liisfis conviilftva nederkomt ; 't zy die

epidemicè ontftaat, of aan andere oorzaaken haar

oor-

(v) Natwirkuni Ukfpann» 11. Deel, bl. i^5. terwyl men de
Anahfis van het Sal Qtiercüs marina inhetXVI. D. 2. II. der Ver-
handelingen deezer Maatjehappy ^ bl. 232. en by H. F» Deliüs,.
Piffert. de JEtbiopt vegetabüi, Erlangje 1774.

(iü) Tom. UI. SQ6t, II. cap. II. g, V. pag. 114.
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oorfprong verfchuldigd zy (:r). — Terwyl die

<Jer Hypüchondrtaci , in het bezorgen van den
vryeren omloop des bloeds door de ingewanden

,

met voetbaden , het v?erzagten der prikkelende

fcherpte , door mtnetate wateren met melk , ea
hetbedaaren van de Spafmi^ hier door verwekt,

gelegen ligt ; en die , welke uit Wormen ont-

llaan , door de uitdryving derzelven , best ge-

neezen worden.

IV. De CardiaJgi^ chronic£ moeten ^ vol-

gens de onderfcheidene oorzaaken , boven ( §.

CXCVI. 2.) opgegeeven , behandeld worden.— Omftandig heeft de Hooggel. A. de Haün
over deeze ziekte en derzelver geneezing , vol-

gens den raad van den onvergelykélyken Boer*
HAAVE gehandeld , en gefchikte middelen daar

toe

(.r) RoSEN VAN RosENSTEiN Handleiding cnz. XlX.hoofdfl.
Vergeleeken met de IVacmsemingen van Bizet, Armstrong,
FoTHERGiLL , Strandberg , Brendel , de geiieeswyze in

Sivesden enz. 'in welke ziekte het Caftoreum en de Conex
Ferwcïanus , xolgens de VVaarneemingen van Morris Medic.

Obfervations , Vol. lil. pag.281. Hannes über den Friefel, pag.

92. allen in de Genee:kundige Bibliotheek en elders te vinden
;

benevens andere aangepreezene middelen ook hunne nuttig-

heid hebbeit. Na de eerileaanwyzingen volbragt te hebben,
Ifaagde ik in verfcheidene Kin(4eren , met het volgende mid-
del in gewoonen drank van bier te laaten gebruiken : ,

R. FoL Sence 5 ij. Fol Tusfilaginis Flor» pap, rbocados

ai p, j. M. F, Nodulüs ,

ih bier gehangen , en daar van gedronken,

(y) F. HoFEMANN /. e, §. VI.
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toe aan de hand gegeeven C^)' ^^^ ^^ bepaalde

gevallen , vooral waar een fcherp zuur de hoofd-

rol fpeelt , van vrugt kunnen zyn. -— In de

Cardta^gia Scorbutica h^efc Boerhaave ^ door

veele bevindingen gefterkt , de Britannka als

een allerheilzaamst middel aangepreezen ( ^ ) ;

in welke en andere verzwakkingen der raaage de
Colombo- wortel een goed geneesmiddel is ( ^* ).

De behandeling van den Heere J. Grashuis (b^

kan in de doorweekte en verflapte maagen , mee
hoope van goede uitkomst , worden beproefd ;

de geneezing der Cardialgia epidemie^ , volgens

dè algemeene opgaave (§. CCXLVI. II.) fpoe-

digst te recht gebragt ; en die van de Cardiog-

tnus , de Cardialgia fyncoptica , en Cephdlalgia

flomachica verminofa^ in het voorzichtig beftuur

ter beteugelinge en uitdryvinge van deeze lasti-

ge gasten betracht worden : in de bovenaange-

haalde plaatfen door verfcheidene voorbeelden

geftaafd.

V. Ter geneezinge van het Colyk van Poitou.

(§, CXCV. 3*3 kunnen de Verhandelingen van

de Heeren A. de Haen (c;), die van J. Gras-

huis

(z) Rat. Medendiy Tom. VI. cap. I. prrefertlm pag. 7.

(a) Hiftor, PlaKtar, pag. 539.

(fi*) Lentfrink Ultgsz. Verhandel. I. Deel, bl. 74,

(£)) Tentam. de Colka PiSton. §. xxix-xxxi.

, (c) De Colica PiSsomm DiJJertaC. Hagse 1745. «S: Rat. Me-

I
dendi , variis in locis.

XFIIL Deel 1) b b
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HUIS (^), van Tronchin (^) , van Hux-
HAM (fj 9 van Thierry enz. veel toelichten

;

en het byzondere nut van het Okum Ricini^ fea

Palm£ Chrifli , vel Cafiorei di&i (g) , indien

het zelve van de echte plant , koud geperst

,

en voor een maatigen prys te bekomen is , aan-

merkelyke verligcingen in deeze wreede ziekte

toebrengen. — De gemeene en Roomfche
Kamillen zyn mede onder de fpecifica in deeze

ziekte bekend (h^ ; gelyk het geheugen van de

Orange -bladen , en de Chocolade daar uit be-

reid (/) 5 noch te verfch is , om de nuttigheid

derzelven met ftilzwygen voorby te gaan. —

•

En hoewel de Colica hiliofa van Sydenham en

anderen , uitvoerig behandeld is ; zoo zal het

Okum Lini met gemaatigde Paregorica en Anch

dyna in de Infar&us Vtfcerum , die zelden vry

van ontfteekinge zyn , na voorafgaande ader-

laa-

(i) Lï&. citat. Vergeleeken met de Verhandeling daarvan
In het IV. Deel deezer Maatichappye , bl. 513-614.

(ffj jPtf Colica F ietüuum y Gene vie 17^7. üitgez» FerhandeL

II. Dcc\, 01.589.

(ƒ) De Morho colïco Damnoniorum j Lib. cit. Tom. lil. Vlll.

pag. 54 ^ feq.

Qg^ P. Cauvane Differtation on the Oleim Palmcei Cbrijli, fivt

Olstm Rkini ^c, Lond. Geneesk. Biblioth, I. D. bl. 644.

(j&) BaglïVII Oper. oninia, Prax. Med. de Colica, §. I. pag.

Til. 65. R. A. Vogel Hijïor, Mat, Mcd, pag. 47. waar by het

Lïgnum SaJJafras , de Cortices Aurantiorum , de Cvqcus , en het

Semen Carui genoemd worden.

(O A. DE Hacn Rat, Medendiy Tom. Vï. Cap. VII. §. IV.

pa^. S05 & feq.
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laatingen , en de vereifchte Curatio AntiphJogis-

tica , zoo wel haare waarde , als andere uicland-

fche planten blyven behouden ; naardien het re-

denmaatige verband in de ziekeen , de middelen

by de kwaaien niet zelden aanwysc (/&). —
In pynelyke Colyken en Opftygingen , kan de
TinEi. Rhei a^uofa , of de zoogenaamde Anima
Rhei dikwyls van vaardige hulpe zyn (/}. —

In

(^) Een zonderling geval zag ik over eenige jsaren in een
voornaam O^aer uit Siirinamen gebeuren. Deeze federteenigc?

jaaren, door de wreedepynen, welke deeze ziekte doorgaans
verzeilen, (waarvan de bewyzen al tekennelyk indeledemaa-
ten , het aangezicht en ganfche lichaam , genoegzaame bly-

ken gaven,) door een nieuwen aanval van Colyk-pynen aan-
gegreepen , tegen welke ik alle my toen bekende hulpmid-
delen vergeefsch had aangewend , vroeg in het midden vaa
zyne fmerten van my verlof , om een kelk jenever te mo-
gen drinken; naar welks gebruik hy niet twyfelde , of de
-woede der pynen zoude bedaaren. "Ik my over dit vreemdö
voorftel verwonderende , maar teffens de InfiinEtus naturce- iii

aanmerking neemende , ftond hem dit zyn verzoek toe, mee
ongeduld naar de uitkomst reikhalzende. Het leed geen kwar-
tier uurs , of myn lyder , die te vooren als een worm door
het bed kroop , zat regt overeind , my verzekerende verlig-

ting van zyne pynen , door het gebruik van de jenever , ver^
kreegen te hebben. -— Zyn Ed. hier op ondervraagende,
of by hem de gewoonte wel had plaats gehad , om van dit

Liqueur familiaar gebruik te raaaken ? antwoorde my neen :

maar dat'er wel 40 menfchen by zyn Ed. bekend waren, zoa
in Surïnamen als in Holland, die in het hevigfle der pynen hun-
nen trek tot deeze of andere fterke dranken geuit , en meC
-verligtinge xJezelven gebruikt hadden. ; Dergelyk Infiin^
vindt men in een ander opzicht geboekt. Zie lïulL Maatfcbappy
der ^eetenfcbappen , VI. Deel, bl. 140.

(/) Jet, Pbyfic. Medk. Vol. II. pag. 440, CommercLitt,
Nov. 1735' pag' i^nZ' Nqv,JB. Pbyf^Med. Tom. lU pag. 244.
Uitgez. Verband, ViU. Deel, bl. 553- •

B b b ?.
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In de Colica fpafmodica heeft Schuster Qm")
de JEthiops mineraiis met Antimofu diaphoreti-

Cütn aangepreezen , waar van eenige goede proe-

ven in fommige Lyderen genomen zyn ; — waar

by men zich de Geneezingen der Colyken te

Amjierdam, in'sFIage en te Enkhuizen ^ by de

opgaven daar van boven (§. LXXIV. 3. en §.

CLXIV. 2, 3,4.) gedaan, herinneren moet.—- Tegen de Colica Metallica heeft [ de Hoog-
geleerde Heer S. de Monchy ] my , benevens

andere Geneesheeren , het volgende middel wel

gunflig gelieven mede te deelen : beftaande uit

Lap, cancror. | j. Rhei ek&. ^] ut F. Pulv. n°. xij.

om alle uur een in te neemen , ten zy de ont-

lasting te veel ware , wanneer het gebruik moet
gemaatigd worden ( « ). Ik heb 'er in eenen

Schilder , die zich met toemaaken van deferten

bezig hield , en , door het ftuiven van fpaanfch*

groen , tot de kleuren noodig , waar van een

gedeelte was ingedikt , en daar door wreede py-

nen in de ingewanden bekwam , goed gevolg op

gezien. — De Colica vegetahiliSj uit gebruik

van te veel zuuren of cyder • dranken , Punch
enz. is door Mr. BoNTé (^) omftandig be-

fchreeven.

VI. By

(^m') Ngv. M. Pbyf. Med. Tom. 11. §. XVI. Append. pag.

253. Uitgsz. Verband. VJli. Deal, bl. 939. 11. 16.

Cw) Welk middel men ook vindt in de derde Uitgaave van
de Raadgosving dcs Heeren TissoT , door den Heere L. Bik-
ker 5 pag. 249, 260.
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* VI. By de genee^^ing van de Diarrh(££ S
Dyfenteria mucofs , waar van de behandeling

eenigermaate uic de aanhaalingen , boven ( §.

CXCVI. 4.), en de algemeene geneeswyze (§.
CCXLVII. IV. 5.) is af te neeraen, kan men,
ten aanzien van de ontvelling in de darmen , en
den Tenefmus , die gewoonelyk daar op volgt

,

eene Dyfentem habitualis veroorzaakende , een
zonderling geval by J.

Grashuis (^) opflaan.— De Tenesmus h^morrhoidalis , en de zoo-

genaamde Dejeëfmes mucofds^ hebben den grond

hunner geneezing in hec beljuur van de Infarc-

tus Vifcerum , de Faktudo ex Hypochondriis ,

en den Morhus crasfus H i p p o.c r a t i s , uit de

aangehaalde plaatfen , door vergelyken van de-

zelve , met de geneezingen uit de bygebragce

Schryvers, genoegzaam op te maaken (^). —
De geneezing van de Dyfènteria hliofa behoort

tot de Morhi actiti , en is door Dkgner om-
ftandig befchreeven.

VIL De geneezing van de Stranguria , be-

halven die geene , welke uit aandoening der

wormen wordt voortgebragt , en uit de aanwy-

zing by het onderlinge verband der ziekten (§.
CXCVL

(0) Jmrnal (Ie Mediclm ^zc. f^oor Mr. A.Rqüx, Tom. XX.
pag. 15 & fuiv. Gsneesk. BiblM. lil. Deel, bl. 793. enz.

(p) Lih. citat. pag. 63.

C? ) Confer. & J. Kem?f de Infar&u Ventrk. in A. Halleri
Diji>ut, Mcd. Tom. ili. Difput. LXXVll.

B b b 3
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CXCVI. 5 , (5.) op te maaken is , heeft meereh-

deels, benevens de Catarrhus jeu Scahies Veft-

c^, haaren grond in het zelfde verband; te wee-

ten de Spasmi , die als een gevolg van de voor-

afgaande oorzaaken ontdaan , en van hunne zy-

de weder ontvelling verwekken. Het geval
,'

door den Heere J. Grashuis befchreeven (f),
fchynt dit niet onduister aan te wyzen. En of-

fchoon men met vrugt de nuttige Aanmerkingen

van den Heel- en Hand-Arts J. van der Haar.
hier op (j*) naleezen moge, en tegen deeze en

andere waarneemingen vergelyken , zoo kan men
nogthans geenzins hier van uitfluiten de Stran-

giiria Nephfitica Rheumatica , volgens den be-

kenden regel : ti¥t deftnit Nephritis , ihi incipit

'Rheumatismus S ^ice verfa : zoo min , als de

pynelyke H^morrhoides , door de gemeenfchap

van de bloedvaten der fpeenader met de blaas

,

en de belette Menflnta in de Vrouwen , onder

de gedaante van Il(£morrhoides albdd , met fmer-

telyke fpanningen in de Vrethra zich ontlastende

(§. CXCVII. 4.) : naar welker verfcheidenheid

de geneezing moet ingericht worden. — Be-

halven de ontvelling in de Urethra en de TJlcus-

cula hier uit gebooren, die wel gedeeltelyk door

plaatfelyke middelen kunnen verholpen worden ,

zoo dient de geneezing echter voornamentlyk ,

vol-

(r) Ibidem ^ pag. 6g,

is) HolL Maatjcbai)j)^ d:r IVsctsnfcba^pcn j X. Decl 3. üuk
hhdz, J7- 29.
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volgens het Nephntico - Rheumaticum of Ha*
motrhoidak enz. ingericht. Het kan zyn , dac

de IpcacMfiha , in het eerfte geval van vrugc

zy , uit het algemeene ontfpannende van haar

vermogen en haare doorwaasfeming bevorderende

kracht (*). Daar nogthans in de andere gevallen

op afleiding en verzagting moet gedacht worden

;

waar toe de algemeene middelen, by de Infarc-

tiis Vijceriim opgegeeven , in zoo verre kuniien

nuttig zyn , dat ze door het prikkelen der zou-

ten niet fchaaden , maar liever met ilanda Oko^

fa , kniter Anodyna S Antifpasmodka vervan-

gen worden. In veele gevallen worden die best

'alleen gegeeven, indien de maag, die doorgaans

met walgingen en looze braakingen , ja daadelyk

overgeeven geplaagd wordt , dezelve verdraagen

kan. Intusfen kunnen gefchikte aderlaatingen ;

zagte Laxantia uit Manna en Casfia ; het De--

coÈutn P. FoRESTi alleen , of met Spir, Nitri
dulcis^ Ltq. anodyno-miner. Hoffmanni enz. en
andere verzagtende middelen uit Cmmabis , Li-

quiritia , Nymph^a , Verbafctm gr. veelal van
vrugt zyn : terwyl het beftuur der HcemorrhoU
des hier zyne oplettenheid vereifcht. Want

,

hoewel men doorgaans in deeze maar twee voor-

ïiaame aanwyzingen telt; als om dezelve te doen
vloei-

en) Een deel van den bast van Ipecacuanha met drie doelen
van het Laudanum dmreticum Trilleri , tot Pillen van 4 grei-
nen gemaakt , en cm de drie uuren een gegeevea , kan hier
ukt onvoedzaam ami voldoen.

Bhb 4
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vloeijen en te doen verflaan ; zoo dient het py-

nelyke der Ilamorrhmdes coecce hier niet min

bedacht. In deezen (laat is het zelden veih'g de

vloeijing te bevorderen ; het welk , daar zulks

noodig is , na den overwonnen 'Paroxysmus ,

gefchieden moet* Beter doet men , de pynen
te verzagten ; en, wanneer de zwelling uitwen-

dig aanmerklyk i$ , daadelyke ontlasting met het

lancet of bloedzuigers te maaken. — Men ver-

zagt de pynen door uitwendig verzagtende mid-

delen tegen het fondament te leggen , of wel in

het zelve te fpuiten. Alle verzagtende en week-

maakende middelen , uit kruiden , oliën en zal-

ven 5 zyn hier bekwaam toe ; en men vindt 'er

verfcheiden onder deezen naam in de Dispenfa-
toria ; zonderling wordt hier echter aangepree-

pen een 'Pap uit de verfche bladeren van Vlier ,

fyn gedampt , en uitwendig aangelegd ; of het

fap , wanneer de pynen hoog zyn , ingefpoo-

ten (/)• Het zelve, zegt men, gefchiedt met

de Plantago latifolium , en niet zonder reden

met de Scrophularia (u^ , om den eigen be-

teekenenden naam van Speenkruit, Onder de

Oliën munt het Okum Verbafci uit ; en onder

de zamengeftelde het Okum Cer^ (z?).

Inwendig overwint men deeze pynen , door de

zo

C^) A. HELtETius Verlandellng o'usr ds VQcrnaamJJe Ziskiêti j

bladz. 130.

. ^m) H. Boerhaave Hiflot. Plantar. pag. 316.

Cv) ^^^^^h ^i^mmu Cbmie^ Tom. 1I« pag^ i57'
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ZO evengenoetnde verzagtende middelen , of een

afkookfel van de Summitates Millefolii cum fio-

ribus (vo)^ of de zoo gepreezene Scrophularia ^

't zy gekookt of getrokken , dan wel in poeder

alleen , of met zagte laxeer - middelen uit Man-^

na , Ca^fta , Syr. Rofar. enz. gegeeven ; waar

toe het Piilvis Liüaceus Qx') mede zeer ge-

roemd wordt 5 en de Emu/Jio Arabica van ge-

lyken haare nuttigheid heefc. — Na den Or-
gasmus worden, de Ilores Sulphuris , het Lac
Sulphuris , en de Tabélls Divin^ , als bekwaa-

me middelen aangepreezen ; en , ter uitroeijinge

van de ganfche hebbelykheid , het aanhoudend

gebruik van Chocoladen • drank {y ). — In de

Colyken , hier dikwyls uit opvulling der vaten

ontftaande , zyn herhaalde Aderlaatingen , ver-

zagtende Clyfteeren en Oleofa anoclyna , ten zy
men eene doodelyke opftopping van water , of

het koud vuur in de darmen wil te gemoet zien

,

onvermydelyk. — Daar het noodig is , de

Aambeijen voort te brengen, gefchiedt zulks ge-

makkelyk met Alo.tica en Mariialia. Een za-

menftel van twee deèlen Limatiira martis , een

deel G. Ammoniaci , en zoo veel Alo'és lucids

vel nutrhce i tot Pillen gemaakt, nevens een

meng-

C<w) Nov. A^, Phyfïc Msd, Vol. II. pag. 238. Uitgszo^te

rerhandelingen , Vill. Deel, bl. 526. n. 4.

Qx) Pbarmacop. Batteana , pag. m. 90.

O) him/B,! Jmmiii. Acad^m. Vol, Vil. püg. 363.
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mengfel van Tindf. Antimonii acrls met Liquor

anodyno-mineralis Hoffmanni (;s), vel Liquor

terne foïtat^ Tartari , voldoen gereedelyk aan

die oogmerk.

§. CCLIX. De behandeling van de H^-
morrhagtdd fpontane^ (§. CXCVII. 1-3.) zyn,

ten aanzien van het algemeene , by de enkel-

vouwdige ziekten (§. CCXLVII.IIL 2»J), en van

de Hemoptoè , by de geneezing der Teeringen

( §. CCLVII. I. 2.) , voor een gedeelte gezien.

'Er 'blyfc dan alleen over , om het verdere by-

zondere hier af te doen.

I. Om alles in een kort begrip te bevatten ,

zoo heeft Mangetus de Bloedfpuwingen , het

Bloedwateren , de vloeijingen der Haemorrhot-

des^ ja fterk en overvloedig Neusbloeden , door

het gebruik van de Ipecamanka , geneezen ge-

zien ; en is nooit klaarder overtuigd geweest van

de kracht van deezen wortel , in het ftillen van

bloed • vloeijingen , dan in die van den Ufe-

fus ( ^ )• — In verfcheidene foorten van

bloedftortingen , bediende ik my met goed ge-

volg

(2) Nov. A. P. M. loco modo citat. , en de Uïtgez. Verhandel,

200 even aangehaald,

(a) Bibliotb.Med. Pracè. Lib. Vlll. [Helvetiüs prees niet

minder het Alimen crudum als een onfeilbaar, middel in deeze
foort vnn ziekten aan ,

(Ferhandel, tnz, bl. 266, 269.) En
P.

J.
LooFF achtte, dat niets by zyne bereiding uit Lap. hce*

motu. £ƒ Sal Jmmomac, baaleu kond'e, lib. df. bl. 34-40. j
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volg van een Aderlaating te laaten dóen , daar

dit noodig was ; waar op ik den lyder , wel toe-

gedekt te bed liggende , een glas koud pomp •

water beval te drinken (^) , en vervolgens ee-

ne Emulfto refrigerans voorfchreef , die door-

gaans den Orgasmus bedaarde ; waar na ik de

overige Indicatien volvoerde : door welke wyze
ik beter naar genoegen , dan wel met Adfiriu'

gentia enz. flaagde. —
IL In het byzonder kan men

1. De behandeling van het neusbloeden ex
Hepathide by Boerhaave (c) opdaan , en in

tyds zich tegen deeze verfchrikkelyke ftorting

leeren wapenen. — Ik heb eenmaal uit dezel-

ve bron in een Hypochondriacus , hoewel zon-

der koorts , eene zoo groote Neusbloeding ge-

zien , dat alle fliptica vrugteloos waren , en men
na de aderlaatingen , banden , middelen enz. den
vloed met niets , dan met drooge fponfen in de

neus geftooken , ftillen konde.

2. De geneezing der hebbelyke of dikwyis

wederkeerende Bloedfpuwing , heeft Wagnek.
omflandig behandeld (^); welke geneeswyze

ook

C&) Confer. J. Gervasii de Ufufrigida in Hcemoptyfi Sf quod-

€unQue Jangu'mis pTofluviis , Romx 1756»

(c) A[)borism, §. 923. 4. cum 741 & 743. & vaN'SwiKTEN
in eosciem Aphorismos Commentar.

Cd) De Hxmopt9(s hibümlis Cimione ^ A. P,M. Vol. VII-
pag. 1 /{s feq.
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ook tot andere bloedingen , zoo die der Neus ;

als van den Uterus en Aambeijen , betrekkelyfc

is. — MonTON erkende, geen bloedfpuwen
zonder den Cortex Peruvianus te kunnen ge*
neezen Qe) ; het geen Brunnerüs naderhand

van gelyken toeftaan moest (/)• — La Cos-
te prees den Spiritus VitrioU dulcts , in koud
water , tot twee drachmen gegeeven (g*) ,

fterk aan.

3. In de Haemorrhagia titeri kan het mid-

del van^ Septalius ( /^ ) , uit verfche of groene

Orange - appelen , veelcyds van vrugt zyn : ik

zag 'er meer dan eens goede uitwerkingen van.
•— Het voorkomen der menigvuldige Abortus ,

moet in de verbetering der byzondere aanleiden-

de en medewerkende oorzaaken gezocht , de
drukking geweerd , noodige ontlastingen bevor-

derd 5 de vaten en vezelen verfterkt , en de

vogten van genoegzaame aaneenhechtinge ( §-.

CCXLVII. liL) voorzien worden — In het

gemeen zyn kleine aderlaatingen , eenige dagen

voor den gewoonen tyd der maand - ftonden ge-

daan , en daar mede geduurende de dragt op ge-

lyke wyze voortgegaan , veeltyds van het mees.

te nut. — In den kraamvloed , by welken al-

toos moet gelet worden op de behoorlyke ligging

van

(O Lib. 111. Cap, V.

(ƒ) Ds Claudulis Duodeni ^ Cap, V. pag. lOI.

<;^) M. CosTE Li'ur. cü. pag. 120 feq.

C^) Apud F. HoFFMANN. Tom. II. pag. 227.
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van den (luitband , heeft van S wie ten (/)
een middel uit de linSf. Cinnamomi 1^3 Aq^.

Melijja ivi. aangepreezen , dat , naar tydsom-

ftandigheden , met een of ander Adjuvans of

Corrigens kan veranderd worden. Ik. zag op

deszelfs gebruik meer dan eens fpoedige hulpe

volgen. —
4. Die van de Haemorrhoïdes is in de bo-

venfte afdeeling reeds begreepen. Terwyl de

Haemorrhagia Vagifiaïis , doorgaans een gevolg

van het ophouden der men/frua is , en door an-

dere afleidende ontlastingen moet geholpen wor-

den ; en die van den penis ( Stymatofis) , in

beletten aambeijen- vloed enz. haaren grond (J€y

heeft, en naar die byzondere oorzaaken moec
worden behandeld.

§. CCL. Onder de Geheken in de Wei-
vogten , doen zich in de eerfte plaats de Water-

zucht ( §. CXCVIIL ) op 5 waar van de aanwy-

zingen , door Boerhaave (/) en anderen,

allerduidelykst verklaard zyn. De vrye om-
loop der Wei - en andere vogten moet bezorgd ,

het verzamelde of uitgeftorte water ontlast , en
het gebrek der verzwakte ingewanden herfleld

worden.

L In

CO Commcntar. Tom, IV. png. 602.

(^) R. A. Vogel Acadsm, PnEle^. §. 300. pag.a^r.

(/) Aphorism, §. 123I5 1232.^ Van SwiETÉN , Tom. IV.
pag. 210-213,
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I. In het gemeen worden deeze inzichten

betracht , door alle beletfels weg te neemen , die

den vryen omloop der vop^ten door de vaten ver-

traagen , en de noodige dunheid aan dezelve be-

zorgen , waar van boven mede (§. CCXLVL
jCCXLVII. en CCXVIII.) in het gemeen ge-

handeld is.

1. Men heeft getracht aan deeze oogmer-

ken , benevens de noodige Cardiaca rohoranm

S ftinmïantia (ni)^ te voldoen , door herhaal-

de en lang aangehoudene wryvingen , dewelke

aan Deckers , met het wryven van warme wol

,

geduurende een uur daags , waar mede hy drie

jÉfcttid genas , en dit middel voortrefFelyker dan

de Paracentheps acht (^Ov zoo wel gelukten

,

als gelyke wryvingen met olyfolie door Olivier

VAN Bath (ö) in 't werk gefteld ; die van ge-

lyken drie Wacerzugtigen , twee Vrouwen en

een Man , herflelde.

2. Behalven het geen in de aangeweezene

plaatfen (§. CCL.) van de verdunning der wei-

vogten , het openen der verftopte klieren , en

het verfnellen van den vertraagden omloop des

bloeds enz. gezegd is , komen hier voornament-

lyk

(»») Idein ibidem j §. 1233. pag 214.

(n) Receuil periodique ^c. Tom. 11. pag. 366.

(0) Pbilof. Transaü. Vol. XLÏX. pag. 46. Hollandfcb M^t-

^azy., m. Deel, bl. 85.
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!yk Incidentia faïina in aanmerking. — On-

der de ingekomene Berigten vinde ik een middel

gemeld , uit Cinerum clavellatoriim depuratorum

§ij\ Sohit. in aq. fervida Sx. g per paftnum la-

mum traje&um , tot vyfden druppels viermaal

daags gegeeven , waar van te Amfterdam enz.

reeds goede uitwerkingen gezien waren. Het
middel is eenvouwdig , een voorrecht aan veelen

van dit foort , boven de zamengeftelden , gemeen

;

doch anders in'c algemeene met die van de beste

GeneesoefFenaars overeenkomende (/?) : als welke

de vaste en vlugge Salia AkaJina en derzelver

loogen 5 in beftendig gebruik hadden ; waar on-

der de Cineres Genift^ en Fabarum te bekend

zyn 5 om daar van meer te zeggen. Forestcjs

en Sydenham hebben menfchen door het ee-

ten van Uijen alleen zien te recht komen , waar

van men zelfs eene aanmerkelyke waarneeming

heeft 5 van Uijen tot een pap gemaakt en alleen

uitwendig op den buik en tegen de voetzoolen

gelegd (2). De Salia media en gelyke vloei-

baare bereidingen , zyn van den zelfden aart.

Het Julaptum diurettcum Edtnhirgenfe behoort

tot dit foort : door deszelfs aanhoudend gebruik

genas ik eene Anafarca m een Tuinman aller-

ge-

Cp) H. BoERiiAAVE Jphorlsm, §. 1237. Van Swif.ten Lc.

pag. 212 feq. F. Hoffmann Tom. Ui Cap. XIV. §. JX. pag.

^31. R. Mea» Monit. Gap. VUL de Hydrope.

(2) Recsuil Periodiqn: ^c, Tom. I. pag. 410.



763 Van de Ziehen , v^elhn uit de NatuurlyJie

gewénfcht; en herftelde eene arme Vryster, die

aan den dood overgegeeven fcheen , met het be-

ftendig gebruik van den Spimus Salis dulcis

coagiilatuSy tot vyftien druppen viermaal daags,

en een mengfel van Pillen , uit Terebinthin»

Ven. 5 ij. Puiü. rad Gentianae q. s. ut t. Pi'

Julae , gr. iv. waar van zy 'er driemaalen daags

vyf innam'. — Éene Diarrhoea collquativa ,

onder de byna hoopelooze geneezing ontdaan ,

werd door het ruim gebruik van oude Wyntint

,

door eene milddaadige hand in die veelheid toege-

reikt, zoo gelukkig geftild, dat de volkome ge-

neezing het dankoffer aan deeze gifce heeft hulde

gedaan. Gelyke uitkomften moge ik van het

zelfde middel in een Jympanitis Nephmica , in

welke de buik zeer gefpannen , en de water-

loozing bezvvaarlyk , daar by het zweeten on-

maatig , en de benaauwdheden hooggaande wa-

ren, ondervinden. —
3. Ter ontlasting van de overtollige befloo-

tene of uitgeftorte water -deelen , zyn van alle

tyden Braak- Purgeer- Zweet- en Water -dry-

vende middelen in gebruik geweest (f) : eer-

tyds fterker , dan wel heden ; doch van te groo-

te uitgellrektheid , om daar in uit te weiden.

Onder de Inlandfchen van dit foort behooren de

Uryonie-wonel , het Eupatorium ^ en de Ireos

nojïras ,

(r) H.BoERHAAYE CH VAN SwiETEN ikdcm in Iccis.
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ffojïras, de Cortes ulmi, de Folia Tini^ Milk^

pedes enz. —- Van een algemeen gebruik is de

Sci/la in deeze ziekte , het zy in Poeder (J") ,

Pillen (?) , of Wyn getrokken ( f/ ) ; of het

Oxymel Sciliitkum Qvy — Men gedenke

evenwel onder deszelfs gebruik altoos aan het

Virofum S Venenatum in dezelve ; en achte de

waarneemingen niet gering , die ten aanzien van

dit nadeelige ter waarfchouvvinge geboekt (zü)

zyn. Ik heb het zelfde verfchynfel van weinige

greinen Scilla zien gebeuren , waar op eerst

puistjes in de beenen , daar na Gangraena , en
diepe verzweeringen tusfen de been - pypen , en

eindelyk de dood volgden. — Van veiliger

gebruik , en niet min van goede uitwerkingen ^

zyn de groene toppen van de Bremkappers

€15

(j) Met Vincetoxlcum , Bryonia , Fimpinella alha en Nitrtim^

waar van men eene gelukkige geneezing , naa voorafgaande
iwd^ve toevallen, leest in AB.Phyf.Med. Vol. X. p. 303.

(O Onder de ingckomene Berigten heeft de Heer [ds
Man] een middel medegedeeld uit een half grein Scilla , by
ieder der bekende Purgeer- pillen van den Hccre de Haen ,

om de drie uuren één gegeeven , voor die zoo veel van de-»

zelve verdraagen kan : waar na de Liimtura Martis , met het
ExtraB. Cortic. Peruvinni , in Pillen gegeeven wed : war^r op
eenige gelukkige geneezingen berigt worden gevolgd te zyn.

(m) Van Swieten Legerziekten , door J. vander Haar,.
bladz. 113.

CV) Mead gaf dit doorgaans in eene kleine gifte met de
Potio RiVerii ^ Jq. Cinnajiomi, ],C. pag. 84.

e oö ) JSi. Helvët. Vol.V. p.325feq. Geneeshmdif^e B ihlloth.

I. Deel , bladz. 37. Raccolta d'Opufc Scientif: Tom. XLVH.
pag. 234 Comm-enp:de rcb, ^c. Vol. H^ pag. (549.

XFIIL Deel Ccc
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en derzelver afch , by Sydenham van groot ver-

mogen gehouden , die gewoon was een pond vaiï

deeze afche op vier ponden Rhynfchen wyn te

katen trekken , by het zelve een of twee handen

vol gemeenen Allem te voegen , en doorgedaan

zynde , vier oneen daar van 's morgens en 's a-

vonds te laaten gebruiken (^). Me ad ver-

melde eene gelukkige geneezing , op den raad

van eene oude Boerin , door het inneemen van

een lepel geheel Mostard * zaad , alle morgen ,

met een half pond van een afkookfel van groene

Bremkappers toppen daar op gedronken , te we-

ge gebragt : door welke geringe middelen de Ed-

Lyderesfe reeds den derden dag een merkelyke

verligting befpeurde ; en de dorst , die ondraage-

lyk was , zelfs gelest werd. Dit middel ver-

wekte de eerfte twee of drie dagen ftoelgang ^

de Urine ontlastte dagelyks tot vyf en zes pon-

den : zy hield geduurende een jaar in het ge-

bruik van deeze middelen aan , en de ziekte

keerde niet weder (^). — Gelyke genee-

zing van eene Ajcitica , met algemeene zwel-

ling der dyen en enkelen , en verzeld van eene

benaauwde ademhaaling, leest men (^) bevor-

derd te zyn , door tweemaal daags vier oneen te

drin«

(jf) TraU. de Hydrope, pag. 497. Een ergenfchap gemeen

aan veele Loogzouten , die door vermenging de gedaante v«U3

cenen Tartarus Vitriohtus bekomen.

(y) Monit, Med, 1. c. pag. m. 84.

(2) Mcdic. Elfays , ïcra. V, part. a. pag. ^3^.
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1

drinken van een aftrekfel uit een pond afch van

Bremkappers , twee on9en Mostard - zaad , en

vier oneen vylfel van ftaal , op twaalf ponden
bier gemaakt ; waar van de uitwerking zoo ver-

mogende was , dat op de eerfte gifte twintig

ponden waters ontlast wierden ; en de zieke

door deszelfs aanhoudend gebruik , met tusfen-

gevoegde purgeer -middelen , volkomen herftel-

de. — Niet min gewenfcht vindt men ande-

re geneezingen door Cremor Tartari (a)^ i\V-

trum (b) j en foortgelyke middel - zouten aan-

geteekend.

4. Veele andere middelen uit Kwik , Spies-

glas en Koper , ja zelfs uit vergiftige planten be-

reid , zyn ter geneezinge van deeze ziekte , nu
met meer , dan met minder vrugc aangewend.
Behalven de verklaarende uitbreidingen van VAisf

SWIETEN op deeze plaats (^) , kan men hier

over Mead (i) , D. Monro (e) , Ly-
SONS f/J , enz. verder nazien. —- De zoo-

genoemde Engelfche Geneesheeren Haagden ge-

lukkig

(a) Vide Menghini Comment. Bojion, Tom. IV. pag. 260.

(i&) Brockes General Dispenfatory , Lond. 1743. pag. 79.

(c) VAN SWIETEN l. c. Toin. IV. pag. 225. nom. 3 & fecj,

ad ^phorism. §. 12 37.

Cd') Mead /. c. pag. 82.

(e) On the Dropjy y pag. 62.

Cƒ) Praüicak VerJmndoUngen over de TtiffenpOöZeniU Koortfen

,

PVaterzugt Qnzr, door J. Veirac , Rottcrd. J773. ïï. AfiiseU
tl. 4^ eiiz.

CCC 3
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lukki'g met de bereidingen uit den Mercurlus' ,

waar onder de JEthiops mineralis van langen tyd

gebezigd werd , en van welken aart het Pr^cp-

ftolum Paracelsi fchynt geweest te zyn. —
De Crocus metallomm was by Sydenham in al-

gemeen gebruik (g*), en F. HoFFMANN prees

den Regulus Antimonn medkinaUs met Ltma-
tura Martis hier toe aan (/O- ^» wie weec

2:iiet , dat ïIelmonï en andere Scheikundigen

,

groote vermogens in het Antimonium achtten ge-

legen te zyn ; dat het gemeene Antimonium dia-

fhoreticum^ het Stilphur auratum Antimonii , en

de Kermes minerale van veelen daar toe zyn ge-

bruikt. — BoERHAAVE herftclde eenmaal ee-

ne Afcitica door eene ontbinding van Koper in

eenen Spiritus volatilis akalinus (/). Het Oxy-
mei Colchicum zag ik in eene Ajcitis , door in-

gedreeven fchurft voortgebragt , hoewel in eene

genoegzaame veelheid gegeeven , mislukken (/è).

By Lysons leest men eene geneezing van eene

Afcitis y door het uitkomen van den Schurft

,

onder

(^) Lih. cü.

(/j) In nou ad Poterium, pag. 260. Oper. fappl. Tom.I.

(i) Element. Chemics , Tom. II. pag. 47 8

-

(^'3 Het most R. A. Vogel maar eenmaal gebeuren , een
Ilydrops peritoncsi- , die over de twaalf jaaren geduurd ii?-^i ,

niet dit middel , ter giftc van.een gewoone jpy^lepel , ( wel-

ke ook aan mynLyder gegeeven was,) te g^eneezcn , Jcad^
preekt, pag, 567. En van airt gevallen , die M. Planchon ,

Journal de Medlcine , Tom. XXllI. pag. 334- aanhaalt , is 'er

maar eene Vrouw van 45 jaaren onder , die door het gebruiit

van dit mlddd genas. -cum Tom. XXVill. pag. 504»
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•onder het gebruiken van den Calomel ^ bevpr*

derd (/). Heilzaame waarneemingen , die tef-

fens de natuurlykfte geneezingen , door de inge-

legde poogingen der natuure te kennen geeven !— Van hier is mogelyk de raad der Ouden ,

die hunne geneezingen niet zelden van de werk-

zaame natuur gewoon waren af te leiden , om in

de Afcitis den buik met Cauterien^ Setacea^ Ve^

fwantia enz. tot zweeren te brengen , afkom-
Itig. — Dan , om alles wat tot deeze ziekte

behoort , te doorloopen , is 'er eêr een geheel

boekdeel , dan eene kleine zinfnede noodig. —
Jonge Geneeskundigen kunnen zich in de reeds

aangehaalde Werken , zonderling van den groo-

ten Bo£RHAAVE , en zynen onvermoeiden Uit-

breider , wegens het ontbreekende , ten aanzien

der aftapping en het reeds verhandelde , en de

noodige verfterkende middelen , genoegzaamen

voorraad bezorgen ; en zulken , die deeze ziek-

te verder in hunnen aart willen inzien ^ Man-
GETi Bibliotheca Medica (m), de verzameling

van Geneeskundige Twist'fchrifien van den be-

roemden Haller (^)j en andere Verhande-

lingen in de Comment, de rebus enz. vermeld

,

inzien : in welken niet alleen zeldzaame Waar-
iieemingen , maar ook hier en daar goede genee-

zingea

C/) Verbandelingen enz. VI. Waarneem, blidz. 63.

(w) Tom. lil. Lil). Vil), pag. 260.

ia) Tom. IV.

C c c 3
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zingen voorkomen. — Die eene geheele be-

handeling van de AfcHis beknopt begeert , lee-

ze M. P. DE Plaigne (ö) , enz. Terwyl
'er voor den 'Nederlandfchen PraEfizyn handlei-

ding genoeg gevonden wordt, om zich metvrugt

van de waarneemingeh van Bar bette en F.

Dekkers Qp') , J.
oe Gorter (^), Tissot (f),

RosEN VAN Rosenstein (j"), Buchan (^)-
enz. te bedienen ; en , wien het aan genoegzaa-

me middelen niet mangelt , zich van de Genees-

kundige Bibliotheek van den Hooggeleerden Hee-
re E. Sandifort te voorzien : waar in de jong-

fte waarneemingen in verfchillende Landen , op
verfcheidene Lyders , en door onderfcheidene

kundige Geneesheeren gedaan , hoofdzaakelyk

uitgetrokken zyn.

II. Wegens de geneezing van de Hydrops
fedtoris en Ovarii , zie men van gelyken de ver-

klaaringen van den Heere van Swieten (f^,) op

éQjlphorismi,vm Boerhaave (z;), en het

voor-

Co) ^fonmal de Medicine , Tom. Xlll. pag. 229.

(p> Geneesoeffen. IV. Boek, IV. Hoofd (1. met de Aanteeke-

ringen van F. 'Dekkers en zyne Geneeskundige Ot^ffeningen

^

1. Deel, biadz. 282.

((j) Gtzidverds Geneeskonst , Xlll. Hoofdfliik.

(r) I'^aii den aart en genecs'iVyze van veij'cheidene zwaare Ziek'-

tin\; 4. Verband, bl. 238. eiiz. ,Leid. en Harling. 177?.

(/) Handleiding, XXVIll. HoofdH^

(O Huiffelyke Gene^eskonst , XXXVIL Hoofdftuk.

00 Lfè. dtof. pag. 128- 15Ö.

- Iv) Ai)h(irim, J. 1219, I2no. 1223, 1224.
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TOortrefFelyke Hoofdftuk van den WeenerHof^
raad A. de Haen (zü) enz.

I, De Ridder Morand herftelde een ly-

der aan de Tlydrops pe&oris door de Paracen^

tefts ( ^ ). F. HoFFMANN wilde fterke óntlast-

middelen in deeze aanwenden ; en Vogel achtte

Mercuriafia verre hoven de Paracentejis. —

-

Grainger prees een middel , uit Turpet. mine-

fal gr. ij* Scammon. gr. iv. Camphor. 9r>. , tot

een Èolus gemaakt, en des morgens gegeeven,

tegen deeze ziekte aan ; het welk een ruimen

ftoelgang , of veel zweeten en wateren , zonder

echter braaken te verwekken , met verligtinge

der toevallen, verfchafte : doch raadde, het ge-

bruik hier van niet te dikwyls te herhaalen , om
de kwyling voor te komen ^ tot welke de hydro*

pci

(w) Rat, Medend. Tom. V. Gap. lil. pag.69-117.

(x) Memoires de VAcademie Royale de Chirurgie , Tom, ÏL

P^g- 545' Van gelyken W. MoREfeAND , in een brief aan.

W. Watson , Pbilofopb, TransclB. Vol. LVI. pag. 302. Vel
Coimnentar. de rel, &c. Vol. XV. pag. 5 II. De Haen geeft

twee Voorbeelden uit Low£R en Willis op , /. c. pag. 96*
Glossy geeft mede een Waarneeming op van eene gemaakte
opening in de borst , tusfichen de derde en vierde ribbe vaa
<)ndercn , uit welke byna drie pinten van een geel vogt ont-

last zynde , eene zoo hevige hoest met benaauwdheid ont*

ilond , dat men de wonde lluiten moest enz. en de lyder eiii-

delyk üierf. Obfcrvations cnfome of tbs Difeafes of the parts of the

Body
, pag. 41. Lond. 1764. of Genesskund. Bihliotb. II. Deel,

fel- 799. Kaldschmied befchryfr een geval
,
gelyk aan dat

door HippocRATES opgegeeven. (De Haen, /. c. pag. 837.)
in Programm. de H'^drr.pe peFtoris faccato rarijjimo

y Jenze I7ÓS-.

C<rn. ;;/W. IV.Deei, bl. 817,

Ccc4
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pci zeer genegen zyn ; fchryvende wyders , dat

bittere kruiden , mee Sal Tartari Vitriolat. op
wyn of jenever getrokken , de geneezing van
deeze ziekte zeer bevorderen Q),— M. Bau-
dot (z) genas een Lyder van eene Hydrops pee-

toris 5 in welke hy veele middelen vrugteloos

gebruikt had , met een flikbrok vm^drcan. dn-

fHeat. 9 13. Croci martis aperitiv, gr. vj. Kerm.
miner. gr. B. ^Extra^. Bryoni^ cum vino albo

^arat. Bis. zamengefteld (^). — N. A. Ca-

(y) HiJl.or. Fehris anomaice , Batav. pag. 127'. -

Cz) Journal de Medscine , Tom. IX. pag. 330.

(a) [_ By deeze gelegenheid kan ik niet voorby , melding

te maakeii van eene alicrzeldzaamfte geneezinge van deeze
ziekte. Het is omtrent twinrig jaaren geleeden , dat ik over

ile Huisvrouw van den Wel Eervt^. Heere . . , . , aan eene
Uydrops peUoris , myne zorge toevertrouwd , laborjeerende ,

een geruimen tyd onder veele andere middelen , ook dat van
'M, Baudot , te vergecfsch had K)egediend : tegen allevvel-

ken de ziekte zoodanig toenam , dat de beenen ook uitter*

maaten begonden te zwellen j en de benaauwdheid verftik-

icende wierd. Op zekeren tyd , wanneer men dagt , dat de
dood een einde van alle fmerten maaken zoude , werd ik

voor het laatrt:^
,
gelyk men oordeelde , nog eens by de der-

vende zieke gehaaid : ik was ook van geen ander gevoelen ,

wanneer ik den doodelyken toeftand, en de hooggaande be«

naauwdheden aanfchouwde. De ademhaaling werd zoo be-

zwaarlyk , als in de hoogstgaande Ortopmea , recht overeind

zittende , met alle vermogen , die de fpieren konden infpan-

nen , gehaald ; fpreeken was onmogelyk : een henaatiwd ge-

zicht en eene beftorve hand de myne zouder loslaating vast-

houdende , met afgebrokene zuchten , weezen , by de ge-

noemde houding, den doods aangst en de begeerde hulpe aan.

Myn medelyden en de onmogelykheid van te zullen liaagen,

van tyd tot tyd te kennen moetende geeven , werden de ge-

baardeiL onder het toeneemen der beiiaauwdheid hoe langer

JiQQ ftcrlv^r. Ceeae ipi^dv^len by de hand zvudC; die ik dage
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TANEUS herftelde zoodanig eene ziekte met de

Scilla , die hy met IShrim en JPulvis radicis

Vincetoxici ingaf {b).

2. Eene

dat bekwaam waren in deeze doodelyke benaauwdheid tegee-

ven , in welke de minde prikkeling de bezwaarde ademhaa-

Üng meer fcheen te zullen vermeerderen , werd ik evenwel

op het llerk aanhouden van den Man en aanweezenden aan-

gezet , om iets van het geene in huis was ,
('^ ^^elk beftond

uit een mengfel van omtrent drie oneen Liquor anodyno-mine-

ralis HoFFMANNi en Tin£t. Caflord , benevens eenige Pillen ,

waarin Muscus en Cinnaber was,) te geeven. Ik aarfelde in

den beginne, om tot het gebruik van "deeze middelen over te

gaan , waarom 'er alleen 30 druppels werden gegeeven , ter

beproevinge van den goeden of kwaaden uitflag , met eenig

bekwaam vogt ; en vermits de benaauwdheid hier door niec

vermeerderd, of hoest verwekt was, werd 'er om het kwar-
ïier uur« met dezelve voortgevaren, de gifte allengskens ver- ^

meerderende , tot dat de ganfche quantiteit , zo even gemeld,
binnen den tyd van drie uuren , benevens eenigen van de
Muscus - p'iUen , met dit gezegend gevolg werden ingenomen,
dat de benaauwdheid overwonnen wierd , de lyderes aan hec

fpreeken geraaktte , van deeze ziekte volkomen herlleldde ,

en eenige weinige jaaren daarna aan eene andere overleeden

is. Hél Been werd naar de wyze van Celsüs en Mead
behandeld , door eene infnyding boven den enkel te maaken,
iiit welke eene menigte water vloeide. De Gangrena , de
wond nu en dan dreigende , vverd door een (lerk Docoüiim

Corticis Periwiani , volgens de Haen tegengegaan ;
—— waar

by zyne Aanmerkingen , Rat. Med. Part. V. pag. 94. haare

opmerking verdienen ; in welke hy zegt :
, „ Wy wen-

^ den in het Gasthuis de gangrcsna enz. ->— door een lyvig

y, afkookfcl van den Cortex Periivianus af. Wy hebben

y, de Waterzugt , het Ruikwater , en het water tusfchen vel

„ en vlecfch zien geneezen in eene kankerachtige Vrouw 9

„ aan welke de Cortex ten;en den Kanker gegeeven was. D?
„ Kanker werd wel niet geneezen , maar de vaten dQS lig-

^, chaams , door den Cortex verfterkt , hebben al het water

j, door den ftoelgang en de waterwegen uirgedreeven.**

De geneezing werd na de dagelykfche duidelyke aanwyzingen
ingericht : en men verdenke my niet in deezen van onopletten-

Jieid, of befchuldige my van ligtvaardigheid, duar de natuur
C c c 5 TJiy
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2. Eene zeldzaame waarneeming van eene
liydrops iiteri vindt men by dien zelven Schry-

ver , wel waardig in haar geheel na te zien Qcy
'— Het ontbreekt de Geneeskunde , noch meer
<lan te* veel , aan genoegzaame waarneemingen ,

om , van de geneezing van de Hydrops ovarii ,

iets meer , dan in de aangepreezene Schryvers

daar van verhandeld is , met grond ten voprfchyn

te brengen. — Van Swieten fcheen voor

de doorbooring te zyn , en de extirpatie niet af

te keuren (^) : het eerde werd gelukkig in ee-

ne Lyderes uitgevoerd , in welke de uitzetting

zeer

TOy zelve trapswyze den weg aanwees , hoe verre ik gaan
iBoeste, en wat pooging *er noodig was, om het onderdruk-
kende leven te overwinnen, van welke de goede uitkomst
getuigenis gaf , en 'er nog in leven zyn , die dit geval heb-
ben bygewoond , en de waarheid daar van gewillig zouden
bevestigen. Gelukkig kwam my in het midden van deeze
zwaare onderneem ing te binnen , de groote gifte van Opium ,

waar toe de Engelfche en andere Geneesheeren gekomen zyn ,

in het bedwingen en overwinnen van hooggaande pynen ea
benaauwdheden ; tot wat veelheid men thans de Cortex Peru^
vianus ingeeve ; en waarom dan de gifte van een middel niet

aanhoudend en vermeerderend gegeeven , in welke de natuur
€n ds kracht der ziekte zelve de paaien ftelde.? ]

(&) Racolta d'Opiiscoli fcientïfici £ffc. Tom. XLVll. pag. 234.
Vel Comment. de reh. ^c. Vol. UI. pag. 649. Dit.was dQ ^Q-
woone verbetering van dezelve by F. Hoffmann : Me ad
deed dit met Pulv. rad. Ari compofit. ^ Zingiber. het geen D.
MoNRO volgde , of Sapo Venetus Ö* G. Ammon. daar by voeg-

de. Vergeleeken met de noot boven (-y. pag. 769.).

(c) Ibidem , pag. 21 3. & in Cornmsjitar. pag. 648. Verge-
leeken met eene waarnceminge by Hildanüs. AaJmerkingeti

,

II. Boek, LVJ. Aanmerk, bl. 177*

(i) Lib' cüaf. pag. 150.



Gejïeldheid van het VaderJani voortvloeïjen, 779

zeer naar buiten puilde ; als ook in eene ande-

re (ö) : doch is veeltyds bezwaarlyk of onnuc,

door den aart van het vogt , de verharding door-

gaans hier mede verzeld gaande , of de hydati-

des , waar uit ze veeltyds beftaan. Van het an-

dere vindt men ook eene toevallige waarneen^ing

in de beide Schryvers (ƒ) vermeld. — Wie
'er in het breede over begeert , leeze de Ver-

handelingen in de Memoires de VAcademie Ro-
jak de Chirurgie (g), van P. Imhof , van A.

Vater en P. G. Berger , van J. E. Schleuc-

KER , van N. WiLLius , • van P. G. Schacher
en van J. F. Fontaine Qh); van J. van der
Haar (/) , van A. de Haen Qk) enz. Uit

welken de zamengeftelde aart van deeze ziekte

,

benevens eenige onverwagte geneezingen , bly-

ken zullen.

3. Ter geneezinge van de Leucophlegma-

tia (§. CXCVIII 2.), gedenke men aan den

raad

,

(e) Ibidem loei , ex PhUofopb. TramaEi, num. jSr. Sedi. j.
door HoüSTON ; en uit de Me^n. ds VAcai. Royale ds Chirurgie^

Tom. il. pag. 458. door Morand.

(ƒ ) Van Swieten loco cit, Mohand Mem, cit. png. 460.

Cg) Tom. 11. pag. 431 .460. A. de Bae^ Rat. Mtdendi ,
Part. IV. Cap. lil. §. 111. & feq.

(&) A.Halleri Disputat. ^^c. Tom. IV. Disput. CXXVllI-
-CXXXIII.

(O Oordselkwidigs Verhandeling over de EiJernest'Z&k'ivattr-.
2ucbt der Frouwen^ in de HolL Maatjcbappy, VI. Deel 2. (luk,
bladz, 543-Ö27.

CO Ra:.Medendif Part. XI. Cr,p. ÏV. J. VI. p, 271-290.
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yaad, <3oor den Heere Kloekhoff gegeeven,

om door het zwagtelen der beenen de weivogten

niet naar binnen te dryven , en eene gevaarlyker

verplaatfing te veroorJ^aaken (/). Beter doet

men , om zich naar den raad van Celsus en

Me AD te gedraagen , door het doen vaö ee-

ne ligte infnyding boven den enkel Q//^); en
bezorge het lichaam met de noodige genees-

middelen , waar toe de algemeene , boven ( §.

CCXLVIL ) opgenoemd , benevens verwarmen-

de ftoovingen , en zulken , die het bederf in de

gemaakte opening ( boven not. a. ) tegengaan ,

by bekwaame lichaams beweeging, als die moge-
lyk is , de veiligften zyn.

4. Men geneest de Tympanitis, uit te veel

gebruik van meelfpyzen , door lichaams - bewee-

ging en zulke middelen , die de gisting tegen-

gaan , en de zuure fcherpte , daar uit gebooren

,

maatigen ; in de behandeling der enkelvouwdige

ziekten, boven (§. CCXLVIII. I. V.) genoeg-

zaam aangeweezen : waar toe Akalhia en Ama'
ricantia de bekwaamden zyn. — De Tympa-

nitis door Wormen veroorzaakt , wordt best met

Acidamineralia overwonnen (§. CCXLVIL L 3.)

welke gelyke uitwerkingen in andere ziekten van

dit

CO Hüilamifche Maatjehappy , VI. Deels 2. fluk , bl. 451-
46Z. voorn. bl. 458-462.

(w) Monit. Medica, Cap. VIII. pag, m, 80. CUm F, HofF-
tiAisN, Ton). Ui. pag. 333, 5. XIV.
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dit foort hebben doen blyken ( « ). Andem
middelen , hun opzicht tot meer zamengeftelde

gevallen hebbende , en het geen voor en tegen

de doorbooring QParacentefis) is waargenomen^

kan men in de aangevveezene Werken zelve na-

fpeuren (0).

5. De Hydrocek , mede niet ongewoon \n

het Vaderland , is van veelen te omftandig be-

handeld 5 om het merg der vvaarneemrngen hier

mede te deelen. Het puik derzelven kan men
in het zamengetrokkene by van Swieten {p )

zien , en eene niet van de minfte Verhandelingen

over dezelve , die van Sharp, als den voornaamften

enz. hier over naleezen. — [ Twee gevallen »<

der aanmerkinge waardig , heb ik zelve mogen
helpen beftuuren. De eerfle , in welke ik geraa-

den hadde het Scrotum te openen , van bene-

den den annulus ^ tot in den grond van het zel-

ve , (zynde een Hydrocek vnginaüs^y waarop^

zwaare toevallen volgden ; zoo dat het op het

punt (tont den tcfliculus weg te neemen , door

de hevige zwelling en ontfteeking in den fimi-

ciilus fpermaticus. Men befpeurde tegen alle

vermoeden eene andere omwending : de gan-

grana

(n) Van Swïeten /. c. pag:. 277.
(o) F. HoFFMANN, Toiii. 111. Cap. XV. pag. 345. & feq.

Van Swjetkn , /..C' pag. 272. & feq. Mead , /. y/pag. 85.
Pringle Malad. Part-Ill. Chap. IV. §. Vf. A. de Haen /Jaf.

Medend, Part. IV. Cap. lil. §. I. cum Part. Xl.Cap.lV.S. Vil. (i;.c.

(p) Lib, cit, pag. 279 & teg.
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grana vertoonde zich in den uittermaaten ge-
zwollen teflkulus ; eene gewenfchte fuppuratie
volgde 'er op , met eenen doorgaanden fiftul
door het lichaam van den tefticul ; en niettegen-

ftaande deeze zwaare toevallen
, genas de lyder

volkomen van dit zyn ongemak , onder het in-

wendig gebruik van ruime giften van den Corte:)^

Teruvianus , en uitwendig een gelyk foort met
Aq^iia Calcis ; zoo dat hy in vier weeken genee-

zen naar zyn huis ging. Ik ontmoette hem vier

jaaren na deeze gedaane operatie , onderzoeken-

de , hoedanig het met zyn voorig ongemak ge*

fteld was ; en bevond , dat geen nieuwe opzet-

ting tot dien tyd zichtbaar , maar in tegendeel

de deelen in eenen natuurlyken ftaat waren. —

-

De andere vaneene aftapping door den Troicart;

welk geval van verfcheidene kundige lieden voor

een Scirrhus of Sarcocek was aangezien. Door
de gemaakte opening ontlastte zich omtrent een
half pint troebel vogt , waar op bloed volgde.

Of eenige drukking , dan of de ongefteldheid van

den teftictil , hier toe aanleiding gegeeven heb-

be , onderwincie ik my niet te bepaalen. —

-

Weinige dagen na de gedaane operatie , werden

de toevallen van pyn , ontfteeking , zwelling en

koorts aanmerklyk ; zoo dat de tefticul de groot-

te van een kinder - hooft byna evenaarde. Alle

verkoelende middelen werden in het werk ge-

fteld , om de gevreesde gevolgen te bedaaren :

terwyl met zagte Eccopotica behoorlyke ontlas-

ting
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ting bezorgd werd. 'Er deeden zich goede tee-

kenen van refohitie in de Urine , met behoor-

lyk fediment op ; hoewél, de pynen in het bele-

digde deel , vooral des nachts , ondraagelyk wa-

ren , welke met zagte Anodyna werden tegen-

gegaan. Op het gezwel werden uitwendig pap-

pen gelegd 5 waar in eene goede hoeveelheid

G. Galbani , in azyn ontbonden, gedaan werd;

met deeze uitkomst , dat de lyder van gelyken

in vier weeken herftelde, tot heden geene nieu-

we Hydrocek bekomen hebbe , en reeds Vader

van twee Kinderen geworden zy. — Geene
onduidelyke bewyzen voor het gevoelen van den

Heere Sharp, dat zekere foort van Hydro-

'eek , haar oorfprong uit den Teflktilus zeiven

neeme. — ]

6. De Fkior albus verouderd zynde , is van

eene moeilyke geneezinge. Herhaalde purgeer-

middelen , geduurende een maand lang , worden
tegen dit lastige ongemak , boven andere midde-

len aangepreezen (^}. De Ipecacuanha karj

hier ook haar nut te wege brengen. Ganfche

Verhandelingen zyn over deeze kwaaie gefchree-

ven (r). Onmogelyk is het, die alle aan te

haaien , of den zaakelyken inhoud daar van me-
de te deelen. De voornaame geneezing beftaat

ia

(?) R. A. Vogel Jcai. Prcele^. pag, 284.

(j) Mangeti Bibliotb^ Msd. Tom. II. pag. S87. & feq. F.

HoFFMANN Tom. II!, pag. 351. & feq. Raulin JmtédcsJJi-ur:;

llancbes ^ avec la métbods ds les gumr. Paris 17 66.
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in afleidingen te maaken , de vogten te verbetö*

ren , en de verflapte deelen te verfl:erken : waar
toe lialfamica , uit Myrrha , G. Lacca (j-) ,

JSalfam. racazira (O ^^ Penivianus (^), hec

'Pulvis fpecierum diacret^ Mynsichti, met den
Cortex Pemvtanus (z?); zonderling de Balfa-
mus Paretra brava van A. Helveïiüs worden
aangepreezen Qwy Onder de enkelvouwdige
kunnen de Kreefts • oogen , het wollige of het

binnenfte van de Orange-fchillen , de Salie en
Kruis-en-munt (^) , en ook Doove Netels,

Vrtica mortua feu Lamium (j/) , mede worden
opgeteld.

7. Van eene langzaame geneezing zyn ins-

gelyks de zoogenaamde Ulcera cacoetha , in de
beenen : welke zelden flaagt , ten zy het lig-

chaam door algemeene middelen verbeterd , en
de vrye bloeds - omloop in de ingewanden gere-

geld , of door bekwaame afleidingen geholpen

worde ; naardien de grond van deeze kwaaien

,

buiten het hangen over de fl:oelen enz. doorgaans

na het ophouden der menflrua ontfl:aat (z). —--

Voor

(x) BoERHAAVE Ekm. Chem'ix ^ Tom. 11. pag. 230,231.
(t) JQ:. Pbyf. Med. Vo\. I. App. pag. 123.

(w) F. MoFFMANN (Ie Balfamo Pcriiv. 5- 27. Oper. Supplein*
Tom. 1. pag. 740. cum Tmct.martis Zwoelferi.
(v) R. A. Vogel loco citaté

(««;) Ferbandeli?ig over de gemeetijie Ziekten , bladz. 27. cum
LocHN'ER. /. c. pag. 54,
(x) LiNNiEi Amicnit. Acad. Vol. VU. pag. 291.

(y) R. A. Vogel Hiftor, Mater. Med. pag. 136.

(2) Conf. F. HoFFM. Tom. IV. pag, 333, &. x.
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Voor het overige komen hier alle zulke middelen

te pas, weiken de verbetering derweivogten, de

verfterking der vaste deelen , (waarby het bezor-

gen van een vast cicatrix dient in het oog gehou-

den te worden
, ) gefchikte afleidingen 5 eneene

evenmaatige beweeging derVogten ten doele heb-

ben : waar toe welbereide Mercurialia en An*
timonialia , benevens Alterantia ^ Corrigentia

Balfamka dikwyls den raeesten dienst doen.

8. Tegen de IJteri prohpfus kan men be-

halven algemeene en verbeterende middelen

,

waar onder uitwendige verfterkende ftoovingen

en rookingen (;s) behooren , de Verhandelin-

gen over de PeJJaria , van de Heeren Th.
ScHWENKE (^) , en P. Camper C^) > zelve

inzien.

9. Ter geneezing van de Engel/che Ziekte ,

zal men onder genot van eene zuivere , drooge

of opene lucht , by het gebruik van koude ba-

den , over deeze ziekte licht genoeg ontfangen

,

en het geneeskundig befl:uur , in onderfcheidene

omftandigheden , by de aangeweezene Schry-

vers (c) genoegzaam kunnen afneemen.

10. Uic

( 2) 5YDENHAM Opcf. Utiiv. pag. 59^.
(a) Hollandfcbe Maatfcbappyc , V. JJeel, b!. 2o5.
( Z? } Voorrede voor den Tweeden Druk van F. MaüRICEAü,

bladz. 64.

(c) Sydenham Lc. pag. 62f. Boerhaave Aphorum. I4§p^
TaN S WIKTEN Toua.V. pag. 615. R. A. Vogel Acadaml

Xnil. Deel. Ddd £r9^
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10. Uit overweeging van den byzonderen
aart der Winter - handen en Winter- voeten (§.
CC. ) , moeten de hulpmiddelen uit ontfpannen-

de , doorftraalende en geneezende beftaan. —
TissoT heeft 'er in het breede over gehandeld ,

by wien men de noodige raadgeevingen in alle

haare omftandigheden nagaan kan (^. — On-
der de middelen , die aan het eerfte oogmerk
voldoen, zyn de Olea Palma, Fapaveris albi^

Cera (ö) enz. geenen van de minst- vermogen-
den. Ter voorkominge van dezelven , kan een
aftrekfel van verfch gedroogde Raket QEruca^
op witten wyn , waar mede de handen en voe-

ten gewasfchen worden , zeer dienftig zyn : doch
wanneer de doorflraaling reeds in zweeren opge-

brooken is , komen verwarmende Balfems, waar
onder genoegzaamen Terpentyn zyn moet, voor-

al in aanmerking (f). — Voor die het door-

ftaan kunnen , is de Spiritus falis , even als in

het bevriezen der doelen, in zeker foort deezer

ziek-

PrxleSi. pag. 551. A. DE Haen Rui. Medendi^ Tom. IX. pag.

248. ROSEN VAN RÓSENSTEIN, XXU. Hoofdft. BUCHAN , bl.

6sz- waar van de voornaam (te op Zuurbreekende, Staal , en
maag en ingewanden vei (Itrkende Geneesmiddelen nederko-
ïiien. De Meekrap fchynt hier van zonderling vermogen :

men denkt het zelfde vau de Britannica ; en onder de fpecifi^

que middelen tegen dceze , worden de Sarfaparilla en Rbabar-.

ier genoemd. R. A- Vogel Hiftor. Mat. Med. pag. 47.

Crf) Raadgeeving enz. §. 495. pag. 471.

Cff) ]]0ERiiAAVE Element, Cbemüc , Tom. II. pag. 157.

(ƒ) De Balfamus Locaiclli kan in fommigc gevallen ook van

uut ^yn. —

^

' ^
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ziekte, vooral in de Winter - hielen , fomtyds

goed (g-). — Allereenvoudigst bediene men
zich in deeze gebreken , wanneer die nog niet

open zyn y van een doorgefneden Cicroen over

dezelve gewreeven ; en wanneer 'er reeds ope-

ning is
5

gebruike men het uitgeperste fap , met
gelyke deelen Olyf-olie. Een pap van Aard-

beijen in den zomer op die deelen gelegd , zou-

de 5 volgens den Schryver van den Arts , dee-

ze ongemakken den volgenden winter draagely-

ker maaken.

§ CCLXL Beter is het den wreeden Kan-

ker , uit verfchillende oorzaaken ( §. CCI.)
voortgebragt , te verhoeden , dan gepaste ge-

neesmiddelen aan de hand te geeven , voor eene

kwaal , die als nog onder de ongeneeslyke gere-

kend wordt , en die van alle tyden de Genees-

oefFenaars heeft bezig gehouden. Ter afweerin-

ge derzelve , dient men vroegtydig op de aange-

weezene oorzaaken agt te geeven ; en de begin-

nende verftoppingen in de klieren , volgens de
algemeene aanwyzingen ( §. CC XL.), naar

omftandigheden van zaaken tegen te gaan. —
Dan , de verftopping zoo groot zynde , dat de
'eerfte oplosfing te kort fchiet , zoo ontftaat al-

lengskens dit gebrek, het welk , of tot eene on-

oplosbaare verharding, of eigenaartige ontbinding

en

C^) Recueil Periodique ^c. Tom. Vi. pag. 15^»

D d d 2
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en verrotting in eene opene zweer eindelyk over-

gaat ; naar eenige gelykheid der bloedige aderen

met een kreeft , van ouds Kanker genaamd. —
O^rerboodig zoude het zyn , verfchooning te

vraagen over eene gebrekkige opgaave van ge-

neezen , die zoo lang het voorwerp van onder-

zoek geweest zy. Ik zal het voornaamfle der

meest beproefde waartieemingen kortelyk voor-

draagen , en het onderzoek daar van aan den
weetgraagen Leezer overlaaten.

I. Onder de enkelde Geneesmiddelen zyn
van verre tyden de Geranium Qh) ^ Phyllan-

drium (/), Belladona (;è) en Ckuia (/) in

ge-

(&) Groote verligting voor den Kanker in de borst aan-

brengende. BoERHAA-vE Hiftor. Plantar. pag 347.

(O Ibidem, pag. 94.

(fe) T. Lambergen , Epbem. perfanati carcinomatis , Gron.

1754. Comme7it» de reb. Vol. IV. pag. 261. & Annotat. p. 263.

\it & Vol. VlU. pag. (554. in Annor. cum Vol. XI. pag. 652.

onder de gedaante van een Zümengcftelde Tin&uur met Kruis

en munt en Saffraan. Joufnal de Medecim , Toni. XIV. p. 1 1.

Uitgezogte Verband. Vl.^beel-, bl. 315" enz. cum R. A. Vogel
jicad. PrcelcB, pag. 63Ö, 637.

(/) Om alle de lotgevallen van de Cicuta op te haaien ,

zoude ik een geheele Verhandeling moeten fchryven. De
Waarneemingen hier over door den Heer Störk zclven uit-

pegeeven , zyn bekend ; als mede die van Molinarius,, van

Ehrhart, van le Monnier, van Lange enz. En het ont-

"breekt hier zoo weinig aan voor- en tegen ftanders , als door-

gaans het lot van nieuwe geneesmiddelen is , waar aan men
te veel wil toefchryven ,

gélyk uit de twee laitfte. Verhande-

lingen en de Epiflola A. de Haen de CicvJa ad B. L. Trai.les

blykt. Wie 'er meer van begeert , die leeze de Uitge^

zogte Verbandelingen , de Commentar. de reb. ^c» en de Genees-

kundige Bibliotbeek van den Heere E. Sanbifout enz.

Intus-
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gebruik geweest. De Phytolacca Qm) en Car-

duns tomentofus («) worden voor Specifica te-

gen deeze ziekte gehouden. — De Hooglee-

raar DE Haen genas een Kanker in de borst van

eene Vrouw , die , na vier jaaren gedooten ge-

weest te zyn , eindelyk in een open Kanker over-

ging , door het beftendig gebruik van den Cor'-

tex 'Feriivianus , met een weinig Campher (o).— Verfcheidene goede waarneemingen zyn 'er

door het uitwendig gebruik van het fap van geele

Wortelen medegedeeld Qp) ; en wat 'er noch

voor

Intusfchen kan men niet ontkennen , dat 'er goede geneezin-
gen met dit middel gedaan zyn , gelyk ik zelve in drie Ly-
ders , een met eene Ranula , een met een knobbelachtig Uit-
was aan het Tandvleefch , en een met Scrophuls heb mogen
zien ; en veele Waarneemingen getuigen geevcn , dat waare
Kankers door deszelfs aanhoudend gebruik geneezen zyn.
Men heeft lang in twyffel geftaan, of alle opgegeeven geval-
len waare Kankers waren : en wanneer de geneezing misluk-
te , of men de echte Cicuta gebruikt had. Het eerde moes-
ten de getrouwe Waarneemingen bellisfen ; het ander de eige

toediening van het zelfde middel > dat de Heer Störk in ge-
bruik had. Dit laatfte heeft echter in de Nederlanden niet

altoos , en verre den minden tyd , aan de verwagting beant-
'U'oord ,

gelyk men uit het VI. Deel , bladz. 463. van de
Uitgezogte Verhandelingen kan afneemen. Dat 'er echter overal
niet dezelfde Cicuta gebruikt wordt , ziet men by Crantz ,

L. c. Tom. lil. pag. sg,

(771) R. A. VoGCL Hift. Mat, Med. pag. 47. & iiS, Nov.
Litteraria Cöuing. 1752. num. 26. pag- 254. Commentar, dt

reb, ^c. Vol. I. pag. 334.

Cw) Ibidem , pag. 47 & löI.

(o) Rat,Medendi ^c. Part. lil. Cap. V. pag. ail.

(p) Geneesk. Bibliotheek, IV. Deel, XIV. bl. 194. [Voor-
leeden jaar heb ik gelegenheid gehad dit middel op een kan-
keraglige borst te beproeven , en bevonden , dat , offchoon

D d d 3 bet
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voor eenvouwdige middelen tegen dit doodelyk

ongemak zullen bekend worden , kan de bevin-

ding 5 door getrouwe waarneemingen gefterkt

,

alleen beflisfen. -— Ten minden was de Heer
Crantz niet vreemd van de gedagten , dat 'er

zoodanig een vermogen in de gewoone Tuinker-

vel ware (q). —- Inde Gentkmaris Maga-
zine e fJ heeft men de bereiding van een mid-

del uit Zuuring {^Acetofa hortenfis^ en Hinken-

de Gouw QChelidonium majus^ ^ en een foort

van Limoenen (Perlimon ) , ^nz. bereid. —
Theden heeft eene Waarneeming medegedeeld
van eenen open Kanker , door eene dt£ta Vege-

tabilis, herhaalde ontlastingen met Tamarinden y

in wei van melk ontbonden , en door het uit-

wendig gebruik van het Oleum Myrtha per deli-

fuium^ gelukkig volbragt Qsy — Rumpelt
genas op het gebruiken van een Deco&um ligni

Guajaci en Corticis Peruviani , Liquor. anod.

miner. Hoffmanni , en Laxantia Antiphlogis-

tica , een Kanker in de borst. Dit zelfde vogt

,

van buiten opgelegd , vermeerderde de pynen ;

waarom 'er , ter zuiveringe van de zweer , eene

ont-

het zelve geeiie volkomene geneezing aanbragt , de Kanker
ïiogthans zagter wierd , en 'er een goede witte etter in de

zweer geformeer4 wierde. ]

(2) Lih, citai, Tom I. pag. 22.

(•) For tho Jear 1754. Vol. XXiV. pag. 316. vel Cöunn.

ie reh. Vol. V. pag. 443 & feq.

(i-) Neue Bemerckumien und Erfarmgen cnz. bl, I97. Covim*

dcreb. Vol, XVIII. pag. ölö.
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ontbinding van den Lapïs medicameniofus , uit

VttrioL Akitn en Nitnim , met gewenfcht. ge-

volg werd opgelegd , welks vermogen daar naa

door het Elixir acidiim Dippelii aangezet werd

:

in de wond deede hy warm Vitriool - water , en
het geval herftelde binnen vier maanden (^).— Men heeft nog eene eenvouwdige genee-

zing door het drinken van Kalk - water te wege
gebragt (f^). Het middel van G. M. Qua-
DRio (z;) fcheen mede eenvouwdig , en naar

gisfing uit Teer -water te beftaan [*]: gelyk

men over het uitwendig gebruik van de C^m-
pher (lü^ > en van het Alumen crudum (^)

,

in

(t) Dresdnifcher M&gazin enz. I.Band, bladz. 135. velCom-
mentar. de reb. Vol. Xlll. png. 462, Geneeskundige Jiibliotbeek ,
IV. Deel, bladz. 184.

(m) Dijjcrt. Inaugur, de curatione Cancri occulti ^ aperti per

<iqiL^.m cakis vivcs potani prcejlita ; Prcefide R. A. Vogel. Refp,

G. M. H, BaüMBACH. Geneesk, Bibliotheek , IV. Deel , bladz.

95. enz.

(v') Nuövo methodo per curare feciiramente 9gni canchero coperto e

Jp eclaimende Ie gbiande fcirrboje delle mammelle , e di altre parti di

corpo. yene25^i750. cuin Commentar, de reb. Vol. Ir pag. 137»
prsefertim 139.

^ .. [*] In de Gazette de la Haye^ du 5.N0V. 1777. n. 133. heefC

men twee gevallen gemeld van een Herder en een Meisje uit

de Parochie van Corheilcerf, die, door het opleggen van Tarc%

(een foort van Teer,) van verouderde Kankerachtige gebre-

ken geneezen zyn. —— De Heer Lyonnet in 'sHage bezit

een Pleister , die zyn Wel Ed. gratis geeft , >vaarniede vec-

ie verouderde Scbirri , noch niet in open Zwceren openge-
gaan , volgens zyn Ed. bericht , geneezen zyn. 3

( «tü ) Recueil de Pieces
,

qui ont concourni pottr Ie prix do VAca-
demie Royale de_^ Chirurgie , Tom. IL pag. 234.
(x) Rtcusil PeriQdi(iiii ^c, Tom. IV. pag. 457.
'
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in de aangevveezene plaatfen breedvoeriger ver*

flag bekomen kan. —
1 1. Aan meer zamengeftelde middelen heeft

het insgelyks niet ontbroken : en , wie maar

eenigermaate in de fchriften der Alchemisten be-

kend is , weet , dat ze zoo wel een vermo-

gen tegen den Kanker in hunne middelen acht-

ten gelegen te zyn , als zy die nuttig en heil-

zaam oordeelden in de Podagra , Kinderpokjes

,

en andere kwaadaartige Ziekten. — Van wel-

ken ouden gebruik de Mercurialia in deeze ziek-

te zyn , is over bekend. De Ant'monialia zyn

niet min onbeproefd gebleeven. — Basilius

Valentinus prees zyn Balfamus Antimonii (y)
hemel -hoog: de Heer Jacobi verbeterde die

naar zyne meening C^) » en de Heer J. H.
Lange Qa^ prees een andere , van dien zelf-

den Scheikundigen , uit drie 0D9en Olie van

St. Jans - kruid ( Bypericum ) , anderhalf once

Olyf-olie , en drie onjen Vitriool - olie , met
water verdund, aan, — M. X. de Mare
heeft een middel gemeen gemaakt , uit Yzer en

Sa[

(y) Curr, TriumphaU ed. Kerkring, pag. 54».

(2) Nov, AU. Pbyf, Med. Vol. I. pag, 23Ó. vel CommenLde
reb. t^c. Vol. VII. pag. 133. Dit middel heb ik echter vrug-
celoos zien gebruiken in| een Carcinoma van de ganfche bu>
ten-dye.

(a) Mifcelle veritatis de rebus medicis^ pag, 9. Luneb. 1274'

vel Commsnu. de rtb* i^c* Vol. XX. pag. 133, 134»
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Sal Ammontac enZn bereid (^): N. G. Palucci

van gelyken , 't welk hy TJnguentum helcoticum

noemt (c) , en waar van N. Paroltni (i)
gewaagt een Kanker in de linker borst mede ge-

neezen te hebben. — Akenside bragt eeni-

ge gevallen te recht , die niet verouderd waren

,

en in welke de verzweering nog niet begonnen ,

of zich verre uitgeftrekt had , door het gebruik

van eene maatige gifte van den Mercur. fub/im.

corrofw. het Extr, Ctcuta , en den Conesa Pe-
fuvianus ; welke middelen in verouderde kwaa-

ien , en alwaar groote gedeelten van Idier- of

vleeschachtige zelfïtandigheden weggeknaagd en
gefmolten waren , weinig hebben uitgevoerd Qe).

Eene ganfche behandeling van dit gebrek, tot vier

foorten gebragt , kan men by J. Bürrouws (f)^
en eene andere van P. F. Gmelin Cg*) ,

[be-

(&) TraB. Mcdico-Chirurgo- Chemie, de Cancro ^ fpina ven^

tofa curahilibiis per medkamentwn haUenus fecretum nu?ic communica-^

turn, Viennse 1767. vel Comment de reb. ^c. Vol. XV. p. 449.
Geneesk. Bibliotheek, VII. Deel, bl. ^15.

' (c) Saggio di ?iuove offervazioni e fcoperte Sic. Firenze 1768-
vel Commeni. de reb. &c. Vol. XVII. pag. 85. pr. 87.

( rf ) Relazione della portentojh guarigione di un cancro exiflente

nella mamella Jinijira &c. vel Comment, de reb. &c. Vol. XVIII.
pag. 122.

(e) Medical TransaB. Vol. JI. pag. 64. Commeiüar. de reh.
Vol. XV. pag. 199. Geneesk. Bibliotb. IX. Deel, bl. 16.

(ƒ) A new praBical Effay on Cancers , Lond. 1767. vel Com-
ment. de reb. &c. II. Dec. Supplem. II. pag. 239.

( 5" ) Specifica methodus recenjior , cancrum Janandi , circa hiflo^
rirtw, analen cbemicam £ƒ medicam , Hall. Dispui. Vol. VI.
Disp. CCl.

Vdd g
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[ benevens het voortrefFelyk Vertoog over het

zelfde onderwerp van den Heere B. Peyrhi-
LHE [A] opflaan. — De Heer J. M. Ga-
MET , heeft in zyne Theorie nouvelle , fur les

Maladies cancreufes S nerveufes , Paris 1772.
mede een nieuw middel voorgefteld ; het welk

,

volgens advertentie van de Haagfche Courant ,

van den ia. Mey , in 'sHage publicq verkogt

wordt. — ]

lil. De Bagynen te Rees hebben 'er een
byzonder middel toe (/). Men onderzoeke

op den raad des Heeren de Man het zelve ,

en beproeve de mogelykheid , om verouderde

knoest en kanker- gezwellen tot etterwording te

brengen , waar van twee gevallen aldaar worden
mede-

\_h~] Differtatlo Academica de Cancro , Antverp. 3775. zynde
dit de Prys -verhandeling van de Academie derWeetenfchappen
XQ Lions , op den verdubbelden Prys van 1200 Livres goedge-
keurd. Uit deeze Verhandeling blykt de mogelykheid
van geneezing door etterwording , boven in den text en in de
noot (fe) aangeroerd;) als mede het nut van het fap vangeele
Wortelen en den Cortex Peruv. : terwyl het voornaame der her-

ftelling beweezen wordt in het GasSylmJlre, of de vaste lucht,

Cvergeleeken met de Epicrijis , boven pag. 74'^. en de waar-
neeming van G. Barbanson by Priestley, Proeven en JVaarn,

enz. §.LXXV -LXXXIV. Amft. 1778. bladz. 429.) gele-

gen te zyn. Waar uit men eenigfints afneemen kan , welke
middelen met de meeste vru^t tegen <len Kanker dienen aan-

gewend te worden ; het zy om de gebrekkige gisting op te

wekken , of de al te fterke te maatjgen : waar toe veele der

opgemelde middelen in hunnen kringwerken kunnen.]

(O Hollandfche Maatfclappy der JVeetenfcbappen , XV. Deel ^

bladz, 183.
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medep^edeeld (^). — Eene zonderlinge ge-

neezing , door het zuigen van Padden op eene

kankerige Borst geplaatst , vinde ik onder myne
ingekomene Berigten (/). — Men heeft ook

ge-

(fe) In de aangehaaUe plaats, bladz. 1S7-Ï91. [Liet de
plaats het toe, ik zoude gelegenheid hebben , om verfchéidene

gevallen van verouderde Scirrhi , door het bellendig dekken
met een Ernplastrum Rüstingi xot fuppuratie overgegaan , hier

by te brengen. Het geen ik uu alleen ophaale , om de
niogelykheid van het boven- aangeprcezene eenigermaate te

helpen toeftemmen. ~|

(/) Eene arme Vrouw by Hungerforf, die federt veele jaa-

ren met een verouderden Kanker in de borst bezet was , werd
door een gemeen maii van de nabuurfchap geraaden , indien

«y gebruik van Padden wilde maaken , op die wyze ,.welke
hy haar zoude aanduiden , dat zy haare gezondheid of her*^

Helling konde wederkrygen. Zy, hieraan gehoor geevende ,

plaatste , in gevolge van dien raad , 8 Padden , in netel- of
kamerdoek omwonden , op 8 opene zweeren , welke zy in

de borst had. De Padden hechtten zich aan dezelve , even
als Bloedzuigers ; zoogen bovenmaate ; ea , na dat ze haar
genoegen hadden , lieten ee los van de borst , en llierven p
fchynende het zeer kwaad te hebben. De Padden hadden
geen de minfte pyn aan deeze Vrouw veroorzaakt: in tegen-
deel jverminderden de fmerten van het eerfte oogenblik der
aanlegginge ; en , na dat het zelfde hulpmiddel tot 15 ryzeii

herhaald was , onder welke 'er 120 Padden waren omgeko-
men , begonden de zweeren zich te geneezen ; de borst be-
kwam haare voorige gedaante ; en de Vrouw heeft , federt

dientyd, zich zeer wel bevonden. Verfcheidene andere men-
fchen hebben de proef hier van genomen , met de allergeluk-

kigfte uitkomst. [Dit zelfde kon mogelyk met Kikvorfcheii
of Bloedzuigers , enz. worden beproefd , om de algemeene
vrees der menfchen , vooral van Vrouwen, tegen de Padden
te beneemen. Daar misfchicn het eenvouwdige van deeze ge-
neezing alleen gelegen ligt ïn de rarefaUie van de lucht , in

de opeengepakte verharding , die door de beweeging van d©
züiging verbeterd wordt ; overeenkomende met de waarnee-
mingen en bevindingen , die hier van op dit onderwerp zyn
Yoorgedraagen. J
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getracht den Kanker te doen uitvallen ; hoeda-

nig de heelwyze van M. Guy in Engeland is

;

van Gataker (m') wel hevig doorgeftreeken

,

doch door hem zelven wederlegd ( « ).

IV. De Water -kanker in den mond is vati

een j'corbutiquen aart (ö) , en wordt door een

mengfel van twee deelen Roozen- honing , en

één deel Spiritus nitri dulcis , bekwaamelyk ge-

neezen (/?). —
§. CCLXII. De Beroerten (§. CCIL) zyti

allerwegen zoo omftandig befchreeven , dat ik

de moeite verlooren achtte daar van eenige aan-

haaling te doen. — In het gemeen moet men
de geneezing naar derzelver onderfcheiden aart >

van heete of bloedige , en koude of flymige ,

inrichten. In deeze minder , in geene ruimer

aderlaatingen toedienen : in welke die zoo dik-

wyls , en zoo kort op den anderen vereisfchen

in het werk gefield te worden , dat 'er eene ge-

noegzaame ontlasting gefchiede , ten einde de

drukking op de hersfens worde geweerd. In

beide

(w) EJfays on Medical SubjeBs onginaly printed feparately &c.

Lond. 1764. pag. ]2. Ceneesk, Bibliotheek I. Deel, bl. 118.

(71) The Amwer of R. Guy &g. Lond. 1764. Geneeskundif^e

'Bihliotbeek, op de aangehaalde plaats, bl. 123- 125- en Jfe-
ieSt. number of Scirrbous and dmcerous Cafés &c. Lond.

(0) Van SwiETEN, Tom. L pag. 749. 'j66,

CP) Th. SciiWENCKE, Scleis tier Hcdmiddekn , IX. Hoofdfl:.

tladz, 70.
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beide de gevallen dient eenekonftige , of door

de natuur verwekte Diarrhcea te volgen , zal

men zich met vrugt eenen goeden uitflag be-

looven (2).. ; ^ i^tj^ t

§. CCLXIII. De H^/;i//?/^g/^ en Lamheden
moeten mede naar hunne byzondere oorzaaken

worden behandeld : en naardien de Wormen zoo
menigvuldig onder de ziekten van het Vaderland

zich vertoonen , en deeze ongemakken fomwy-
len als gevolgen daar uit voortkomen ; zoo moet
het byzondere , de fotentia animata hetï^SQVi'

de' , wel worden gade geflaagen. In koude ge-

vallen kunnen Acria irritantia boven Refrige-

fantia den voorrang hebben , in welke Vomito^

fia lenia (§. CCXLVII.) van gelyken van groo-

te nuttigheid kunnen zyn , die in de eerfle veel-

tyds nadeel toebrengen , ten zy het bloed door

noodige aderlaatingen eerst genoegzaam ontledigd

zy. Hoe men verfcheidene foorten van Para-
Jyfes beftuuren kan, is uit F. Hoffmann (f) ,

VAN SWIETEN ( J* ) , ElLER ( Jf) , TiSSOT Qu)
en anderen afteneemen. — Veele Proeven zyn

'er

(q) Conf. R. A. Vogel Acaiem. TrctU^. pag. 461,

00 Tom. 11!. pag. 198 feq.

(^) Comm, ad Apborism. 1068. Tom. UI. pag. 37Ó feq.

(f) Obfervation. de cogntfcsnd, ö* curandi morb. Regiem, 17(52-

pag. 305^.

( M ) l^an den vlart en Gemeswjzc von vcrfcbeide zwaare Ziehen
enz. 3..Verhaad. 1Ó4.



7o8 T^^n de Ziekten , vielkcn uit de Natuurlyle

'er met de Ele&ricitett in het werk gefield , die

nu gunftig , dan ongunftig flaagden. De Haen
heeft 'er een reeks van Waarneemingen van me-
degedeeld (ï^) , waar aan het op veele plaat-

fen niet ontbreekt. — Men vindt eene geluk-

kige geneezing in de Verhandelingen deezerMaat-

fchappy (w)^ in welke ook eene herftelling be-

richt wordt van eene Lamheid , door het ryden

op een wagen. —
§. CCLXIV. Gelyken verband ter genee-

zinge heeft in de Epilepps plaats , als die veel-

tyds in de eerfte wegen haare ryke baarmoeder

hebben (ir).

I. Met recht mag men tegen dit beklaaglyk

toeval den arbeid der Heeren Boerhaave (^^J
en VAN SwiETEN C^)^ benevens veele proe-

ven op dezelve , door den Heere de Haen op

deeze ziekte gedaan , nafpeuren (^) ; en de

Werken van F. Hoffmann Qb) , het fraaije

Hoofdftuk van Rosen van Rosenstein (c) , de

Ver-

(^vy Rat. Med. 'uariis in locis.

<aü) I. Deel, bladz. 385.

(:ic) Gedanken , die heilungfart der Unfallenden fucht letreffend^

Berlin 1767. Geneesk, Bibliotheek, Vil. Deel, bl. 511.

(y) yfphorism. §. 1080- 1 085. & de Morbis Nervorim,

C«) L.C. pag. 435-455.
(fl) Ratio Medendi in Indice, Litt. E. pag. 113.

O) Tom. 111. Sea. I. Cap. ï. pag. 13 &c.

Cc) Handleiding enz. XI. Hoofdft, bl. 113.
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Verhandelingen van Ti ssot (//) , van Lau-

RENCE (e), van BoEHMER fƒJ , en ande-

ren (g) , in hec byzondere , dat zy bevatten ,

zelve onderzoeken.

II. Ten aanzien van eenige byzondere waar-^

neemingen , komen hier in aanmerking het middel

van Weismann (/^) , uit eene ontbinding van

Vitriokim cyprimim in Aqua pluviali y en na 'de

doorzyging met Spiritus SaJis Ammoniaci aquof.

cum/aieTartari fa&. gefatureerd ; daarna met
Alcohol gepracipteerd ^ de cryftallen gedroogd ,

en tot eenige . greinen ingegeeven* Welk mid-

del van Vogel in Epilepfia chronica genoeg-

zaam gehouden wordt (/) : 't geen ik wenfch-

te van gelyken te kunnen bevestigen. —- Ins-

gelyks een middel uit Saccharum Safurni Sc Spin

Nitri

(rf) Verhandeling over de Vallende Ziekte enz, Amfl:. 1774.
(e) PrcsleSt. Mediccü duodecim öcc. Lo^d. Ï757. pag. 224.

(ƒ ) Differt. de nomiullis momeiitis ad ciiratiofiem EpilepJi(B fpec-
tantihus; Prjef. P. H. Boehmeh defend. S.J. Stahl, beftaaiï-

de het middel , waar hy voornamentlyk over handelt , en by
Zyn Groot -Vader reeds in gebruik geweest is , uit gelyke
deelen Lunibrici terrejir, & Cqncb. preepar. ; waar yan de gifte

voor een Kind van dén jaar is twee greinen , van deezen ou-
derdom tot zes jaaren vier greinen , tot het twaalfde jaar zes
greinen , en voor volwasfenen agt, tien of meer greinen enij.

Geneesk. Bibliotheek, V. Deel, bl. 550. ' • V'*^

(^) Recuoil Periodiqne &c- Tom. 11. pag. 403. vel Comipent,

de reh. &c. Vol. VJ. pag. 79. Lysons V. Verh.

( /j ) De Specifico qiiodam antepileptico ', Nov» ' A&^ Ph'^^ Medic,

.^Vpl.,]. pag. 277.



8oo y^tn de Ziekten , v)eUen Uit de fïatütii^Iy}e

J^itn dukis lüt den huize van Wurtenhrg Stut-

gard afkomftig , en door den Hooggeleerden

Heere J.
Oosterdyk Schacht (^) medege-

deeld. — CoHAusEN genas een Meisje aan

deeze Ziekte , door het aanhoudend gebruik van

Sapo Venetus , in Melk ontbonden ( / ) : en
HoFFMANN fchreef eene Verhandeling over het

gebruik der Osfegalle tegen deeze ziekte (/^i) ;

pp dat ik door meerdere aanhaalingen niet ver-

*eele.

III. Van ouds zyn onder de Planten de

'Fakriana SyJveflfis tegen deeze Ziekte , en de

Viscus querinus beroemd geweest. De eerfte

werd door het gebruik en de geneezing van Fa-
Bius CoLüMNA vermaard (»). — De Viscus

Querinus heeft , behalven de goedkeuring van

BoERHAAVE CO > ook die van Loeseke CP^ 9

Bal^

CJfe) Verhandelingen van het Zeeunv/ch Genootfchap te Flisfiigen ,

lil. Deel, bl. 271, enz, het welk ik maar eens, doch zonde^

Trugt 5 heb zien gebruiken.

(O Nov. AB, Pbyf. Med, Vol. IL pag. 406.

(m) Abhandlungen der Kon. Schwed. Jcad, XXVU. B, W. 315.
Geneeskundige Bibliotheek ^ Vlll. Deel, bi. 35.

(n) BOERHAAVE Hiflpria Tlautar. pag. llS, lip. Verpe-
leeken met de Verhandeling des Hseren TrssoT over de J-'^al-

lende Ziekte^ §. CLIX - CLXI. by wien men rerder over de
Rad. Poeonict , de Miisciis , de Campber , Cajigreum , Succlmm ,

Afafoetida &c. kan nazien.

Co) Jhidem , pag. 663.

(/>) Abhandlmg dcr auferlefenjien Arzcny - middel y &c. BerJia

IJS5* bladz. 420»
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1

Baldinger (^), TissoT (r), deHaen (j-)

en anderen weggedraagen ; waar by het gebruik

der Orange - bladen Qt) met recht mogen ge-

noemd worden. —- Van de Ftlipendula vaa

BoERHAAVE (fif) , als een voornaam Genees-

middel in die foort , welke uit verflapping en

verzwakking ontftaat , aangepreezen.

IV, Onder de uitwendige middelen , is de

Branding op den kruin des hoofds , van vroege

dagen in gebruik geweest , een geruimen tyd

wederom nagelaaten, en onlangs weder opnieuw

ter baane gevoerd (z^). — Onder verfchei-

^ene Epikptici behandelde ik een Jongen , di^

door dit droevig toeval dikwyls hevig bezogt

werd ; en in den aanval van boven nedervallen-

de , een wonde boven op het hoofd bekwam ,

Alt een halfjaar met dit gevolg open bleef , dat

zoo lang dezelve etter gaf , geene nieuwe toe-

vallen vernomen wierden. —
V. De Potentia animata , zoo dikwyls on-

der de oorzaaken deezer ziekte voorkomende

,

moet

C?) P^on diti Krankbeiten eimr Armee enz. 1765. pag. 137.

(r) L. c. §. CLVll.

(ƒ) Ration. Medendi , Part. V. pag, 120.

O) Dehaen l.e. Part. VI. pag, 305-314. TissoT, L d^,

CLXX. enz.

(li) Hijloria PlüTitarum , pag. 6Ö.

(v) tdcmibidejiï y 'Ptivt. Wl. cap. 6. DlfJ'ert.deCramiufliove

Prafii. ] P. Deuo , Resp. J. P. J. Rüdolph , Erlang. 1768-
Cene-sk. Ribliotb. V. Deel, bl. 344. TissoT §. CXCVI.

Xmi. Dceh Ëee



go2 Van de Ziehen , welken uit de natUurJyi'g
"

moet na derzelver byzondere aanwyzingen , op
de zagtfte wyze t' ondergebragt en uitgedreeven

worden; waartoe Cinnabarina met Afafmida^
Temflna Ahforbentia , Filix , Vakriana , Vis-.

cuSy enz. de bekwaamde zyn.

§, CCLXV. Om in het wyde Veld der

zoogenaamde Zenuwziekten uit te weiden , zou-

de ik al weder de maat te buiten gaan. Tot dit

oogmerk is het genoeg , het algemeene , by de

Verhandeling der Eenvouwdige Ziekten te berde

gebragt, aan te roeren ; en de beweeging (lü),

jpevens het verbeterde levensbeftuur , zoo veel

mogelyk aan te pryzen ; waar door de perfptra-

iie bevorderd , en de fpysverteering verbeterd

worden : waar na verfterkende , bittere en ftaal-

middelen , met meer voordeel kunnen worden

voorgefchreeven. Ter vervuUinge van deeze be-

korting , kan het voortreiFelyk Werk van den

Hoogl. Wh y TT 5 meermaalen aangehaald , aan

de begeerde vereifchten voldoen , en met dat

van den Heere Boerhaave , over het zelfde on-

derwerp 5 genoegzaamen raad aan de hand gee-

ven. — De zoo even gepreezen Orange- bla-

den

Ctü) GiLSCHRiST pryst het Zeilen aan , als eene bewee-
ging , waar door alle Zenuw -ziekten , welke voortfpruiten

•uit eenen flappen ftaat van het bloed en de eerfte wegen ,

kunnen geneezen worden ; 't geen hy met verfcheiden voor-

beelden bevestigt. Tot deeze exercitie ontbreekt het in

de Nederlanden, a^n geene gelegenheid.
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den hebben hier mede nu en dan haare nuttig-

heid betoond : en de over weinig jaaren door

den Hooggeleerden Heere Gaubius (^) ge-

meen - gemaakte Flores Zinci , hebben dikwyls

wonderen verwekt : waar over men de aange-

haalde Waarneemingen en Verhandelingen (ƒ)
zelve , in haare omftandigheden onderzoeken

moge.

§. CCLXVL De geneezing der Koortfen,

tot deeze afdeeling behoorende , heeft haaren

grond in het beftuur der ingewanden , in de verbe-

tering van deh belemmerden omloop des bloeds

door dezelve , en in bet herftellen van het verloo-

rene in dit noodzaakelyk levensvogt. De aan;

gehaalde Werken (§. CCIII.) kunnen by die

van RoEDERER en Wagler (s), Nen-
ïER (^) en Mead (^), hier verder licht

aan toebrengen. — Ter voorkominge van de

gevolgen , uit de Pollutiones no£furn£ ontdaan-

de , kan men by Nenter (r) en F. Hoff-

,
MANN

Cüc) Acherfar. &c. L pag. 113.

C y ) J. Hart Differtat. de Zinco ejasque Florum ufu msdico coti"

firmato , Lugd. Bat. I772. J. Veirac Aanmerkingen over de

Flores Zinci enZ. agter Lysons Verhandeling over de Cam^ber^
enz. XII. Afdeel.

C2) De Morbo mucofo , Sefit. II.
•*

(fl) Lib. citat. Cap. XXÏX en XXX. Tab. CLVU en CLVilL
Tom. III.

(i) Monit. Med. Cap. I. Sea. X. pag. 28.

Cc) M, cit. Tom. 11. Cap. XV. Tab. LXXV,
Eee a



So-i- f^^« ^^ Ziekten , *ujelken uit de nattiurlyke

MANN (^) goeden raad vinden ; en in verre-

gaande verzwakkingen , die doch zelden zoo

hooggaande zyn , als by de verderfelyke Manu-
flupratio , kan men van de verfterkende midde-

len , door den Heer Tissot in zyn Onanismus

opgegeeven , gebruik maaken ; waar onder de

koude Baden geene van de minfte zyn.

Va?i de GENEEZiNGE der ziekten van de

ONDERSCHEIDENE JAARGETYDEN , of

de DOORGAANDE ZIEKTEN dcf

NEDERLANDEN , enZ.

§. CCLXVIL De behandeling van de zich

ten der Jaargetyd^n , of der doorgaande ziekten

der 'Nederlanden , kan , volgens de opgave van

derzelver gewoonen loop ( §. XLVIL XLVIIL)

,

of naar die van het onderlinge verhand (§.CCIV.)

worden medegedeeld. Het zal weinig tot de ge-

neezing toebrengen , wat orde men in deezen

houde. Het natuurlykfte en meest heerfchende

zal nogchans aan deeze fchikking bekwaamelyk

den voorrang geeven , wyl het moeijelyk ce be-

paalen is , waar de zomer , waar de winter enz,

beginnen , en dezelve veeltyds van de aanhou-

dende of verwisfelende luchtsgefteldheden , aan

veele veranderingen onderworpen ^ afhangen.

Hierom

C<^) To!n.lU. CapvXVll. p?g. 359*
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Hierom kieze ik de orde , in het onderlinge ver-

band aangeweezen , vermits het voornaame , de

'Nederlanden betreffende, uit de byzondereluchts-

gefteldheid , bet vermogendfte van den Damp-
kring , den oogst der krankheden uitmaakende ,

in het zelve bevat is ; en de tusfenpoozende en
zamengeftelde Koortfen van hier de ruime baar-

moeder verfchuldigd zyn , die de lichaamen tot

de ziekten van den aannaaderenden winter , en
die van het voorjaar niet min voorfchikken

§. CCLXVIIL Volgens deeze orde, doen

zich dan voornaamentlyk de Tusfenpoozende

-

Koortfen op , waar omtrent men in het gemeen
hebbe aan te merken , dat de geneezing derzel-

ven verfchillende zy , naar dat die zich in het

voor- of najaar vertoonen , door van Swieteni

onderfcheiden voorgelleld (0).

I. Die van het Voorjaar zyn doorgaans van
eene gemakkelyke geneezinge (§. LXIX. 2.);
[hoewel die in 1776. in verfcheidene plaatfen

des Vaderlands ( §. LXVI*. 3, not. ^. LVIII.

4. not. r.) zeer hartnekkig waren]. Men kan

zich ter geneezinge van dezelven met vrugt van
de waarneemingen van van Swieten (ƒ)

,

( Hüx-

ie^ In Jphrism. 758. Comment, Tom. 11. pag, 541 & feq.

(ƒ) Over de Lt^irziikcn y bladz. 37.

E e e 3
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HuxHAM (g-), TissoT (/;) , en die van aan-

gehaalde plaatfen ( I ) bedienen , en de gewoo-
ne van de meer zamengeftelde uit dezelven lee%

ren onderfcheiden. — Vooral houde men uit

dezelven in het oog , dat de Voorjaars- koortfen

doorgaans alleen verkoelende en doorwaasfemen-

de middelen , en fomtyds eene aderlaating (O >

uitwyzens haaren aart (§. XLVIL a.) vereis-

fchen; welke in die van het najaar min voldoen-

de zyn : hoewel de geneezing derzelver even
eenvoudig en klaar is.

• IL Het onderlinge verband der zamenloo-

pende oorzaaken in deeze , bepaalt de oorzaaken

en geneezing , voornamentlyk tot de eerfte we-
gen. Men flyt dus te vergeefs den tyd , deeze

ziekten door Alterantia te willen geneezen , die

door Evacuantia moeten geholpen worden : te

veel bekend , dan dat ik dit in het lange betoo-

gen zoude Qky De goede uitkomften hebben

dit in de behandelingen deezer Ziekten in ver-

fcheidene dèelen des Vaderlands , als te Nynie-

gen 5 Maurik , Drunen , enz. bevestigd : en

het is op geen anderen voet , dat de Fleeren

Stok-

C^) Lib. eit. Tom. II. Cap. II. pag. 32. Nderh Vertaling

^

il. Hoofdftuk.

Qh^ Raadgeevïng , enz. bladz. 257-259. 2(5i.

CO VAN SwiiiTEN /. c. pag- 552. ad §. 762.

(^) F. G. DE MoNCHY, Dijsrm* citat, pag. 67. num. 5»
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Stokke en anderen (/) de hunnen in de Lan-

den van den Heliüs behandelden. — Men
genas op deeze vvyze in het jaar 1772. honderd

Zieken te Zwol , zonder één éénigen te verlie-

zen ; en te Amfterdam veertig by een Volkhou-
der , die de kosten van den Koortsbast niet kun-

nende vergelden , door Emetica geholpen wer-

den. Ook is het opmerkelyk , dat men vindt

aangetekend : dat in de kvvaadaartige Koortfen

te Leyden in 1 669, die geenen herftelden , aan

welken men Braakmiddelen had gegeeven (w);
terwyl de meesten naar de leiding van Sylvius

( §, LXXIII. ) behandeld zynde , 'omkwamen :

het geen door een aantal Waarneemingen zoude
kunnen bevestigd worden ( n ). — Van hier

dan het dikwyis mislukken van de gezegende
kracht des heilzaamen Koortsbast , dewelke in

de Tusfenpoozende , Gal - en Rotkoortfen , uit-

genomen eenige weinige gevallen , in zwakken
en anderen , waar in de voortduuring der Koorts

moet bepaald worden , nadeelig bevonden wordt,

wanneer de ziekte - (lof , niet behoorlyk uitge-

dreeven zynde , de ingewanden tot roosachtige

ontfteekingen worden aangezet ; waar door vee-

len

(O [Conf. Hijhr. Conjiimp, Epickm.Sic. §. XXIX. pag. 34.]

Cw) BoERHAAVE Hifiorla Plantarum , pag. 559. dewelke dit

ttit Linden aangetekend heeft , die Braakmiddelen gaf uit

jijarum, en zyne Lyders fpoedig herftslde.

r' 00 HoUandfck Maatfchappy , Vf. Deel, 5. LXVl pag. 109

E e e 4.
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len elendig kwynen , en eindelyk aan de gevol-

gen derzelver behandeling omkomen. In tegen-

deel kan die , daar het noodig is , om het ineen

loepen der Koortfen te verhoeden, of waar eene

geneigdheid tot verrotting plaats heeft , na de
vereifchte ontlastingen «v^^ w ««^^ . van den aan-

bèginne gegeeven worden ; wanneer die dan ge-

vvoonlyk haare heilzaame uitwerkingen betoont.— Men bediene zich dan op dit voetfpoor van

deezen heilzaamen raad , dryve de bedorve Gal

fpoedig uit , bevryde de ingewanden van haare

fcherpce , en het geneegene tot verrotting ; en

voorkoome dus den voortgang in het bloed , tot

aanfteekend en toeneemend bederf : waar uit by
ontftentenis de aart der ziekte van tusfchenpoo-

zende Koortfen noodwendig in aanhoudende moet
veranderd worden. — Intusfchen is de ge-

neezing der tusfenpoozende Koortfen in die van

den herfst , niet altoos dezelfde : als welke ook

naar den meerderen of minderen trap van kwaad-

aartigheid moet in acht genomen worden.

I. De geneezing van de eenvoudig tusfen-

poozende Koortfen is by Rosen v»^n Rosen-

STEIN duidelyk en klaar befchreeven (^), be-

ftaande in zagte Emetka en Laxeermiddelen mét

Widbarber , na be^ afgaan der Koorts uit Afa--

rtm ,

(o^ Handkidinir enz. XX. Hoofdft. bl. 389- Confer- & C.

GiANELLA, de Admirahili ïpecacuanhx virtute in curandis Febribus}

<s^c. iik lUuÊiU Dis^* Msd, Pisp. CLV. Tom. V. pag. 92.
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rum 5 waar door zyne lyders fpoedig herftelden ; en

vervolgens in gefchikte JD/^^y?/w, uit de Potio

Jtiverii enz. benevens een geregeld beftuur, hoe

zich wyders te gedraagen.

2. Van Swieten heeft geleerd, dat wanneer
deeze Koortfen tot in den winter voortduuren,

andere middelen , dan in die van het voorjaar

,

vereifcht worden ; vooral , wanneer de krachten

door het lang aanhouden derzelve reeds vermin-

derd waren , en de leeftyd naar den ouderdom
ftreefde : in welke de Contrajerva , de Serpen-

taria Virginiana , Saffraan, en gelyke doordrin-

gende Aromata , het meeste nut doen. Dat in

een koude en vogtige luchtsgefteldheid Sates Al-

€alini de beste openende middelen zyn ; welke

in heete en galagtige geftellen veeltyds zouden

fchaaden ; waarom in deeze aan Salm neutra ,

zh^]Snrum\ Sal polychreflus ^ Tartarus Vitrio^

latus , enz. den voorrang worden gegeeven :

Wanneer 'er vrees voor verrotting is , dat dan

; 'de Acida okofa , als de Spiritus ISitfi diilcis ,

: -Hoh Sambuci , Ribêfwrum , enz. kunnen vor-

: **derlyk zyn. En wanneer na heete zomers zoo-

danige Koortfen doorgaande heerfchen , waar by
geelé oogen en huid , brandige pis , benaauwd-

heden en fpanningen van de boven buikszyden ,

eene verftopping van de Lever , en ontaarting

van de Gal 'aanwyzen. De afkookfels van Rad.

Taraxaciy Cichorei ^ Scorfonera^ Graminis enz.

E e e 5 . mee
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met Sal Polychreflus en honing , in een ruime

maate tusfchen den koortstyd gedronken, gemak-
kelyk deeze verfloppingen overwinnen , en ge-

legenheid tot de verder te volvoerene aanwyzin-

gen geeven zullen Qpy
'

3. De byzondere behandeling van de zoo-

genaamde Zeeuwfche Koortfen kan uit de boven

(§. LIL not. n.') aangehaalde Verhandelingen

worden afgeleid. Waar onder die van Smeurs
haare opmerking verdient ; die ten zynen tyde

het Sal jimmoniac. (qj^ en deszelfs Flores, in

de Anderendaagfche Koortfen aangepreezen en
gebruikt heeft : waarfchynelyk ook een middel

uit het Jlnfimonium heteid ; zeggende: „ My
5, is een zeker Zout ( door konst uit zeker on-

„ volkomen Metaal getrokken) bekend, datit

,, tot een kleine quantiteit by dit of geen Pur-

^, geermiddel menge , en in deezen doet zwee-

5, ten , in geenen wateren, en in anderen ftoel-

,, gang verwekt ; daar ik nu eenige jaaren her-

„ waarts meest alle foorten van mtermitteerendö

„ Koortfen zekerlyk mede geneezen heb" (r).

Naauw-

t (p) Lih. cüato
, pag. 543.

(g) Vergeleeken met de Waarneemïn^en van Murs. By
Vogel Hijior. Mat. Medica, pag. 370. Pringle hield het ge-

lyk aan den Spiritus Minderen.

(r) Pag. 151, 153, 158. MaXts en Margraf [§*
CCXLVII.] gebruikten die van gelyken in Tuflenpoozende
Koortfen ,* waar toe Hoffmann den Regulus Medicinal had
aangepreezen : gelyk het Sulphur auratum Antimonii daar alge-

meen Toor bekend is.
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1

1

•— Naauwkeurig is het onderfcheiden beftuur

deezer Ziekten door den Heer de Wind opge-

geeven ; en het zamengeftelde derzelven in de

Verhandelingen vandeHeeren Sïokke, Prin-

GLE enz. te vinden ; waar by men de gegeeven

raad van den Heere J. Ba ster , hoe zich van

den Spiritus Mindereri , in de doodelyke be-

naauwdheden deezer Ziekte te bedienen , voe-

gen kan.(j).

4. De Waarneemingen van de Heeren
Stokke en Pringle (§. CCIV. CCV,)? on«

van zelve tot die der geinundeerde en droogge-

maakte Landen leidende , kan ik alleen met een

woord m^ld^n y dat de eerde in de meermaalen
aangehaalde Verhandeling van den Heer Kloek-
hof (§. LXIV.), DE Man (g.LVIIO, en de
anderen boven (§• LXVIIL), meer of min be-

handeld zyn. Waar by men het geen de Heer
Pringle ons (§. LVI.) heefc medegedeeld,
voegen kan ; en uit deeze Waarneemingen een
vry goed ftelfel bekomen Qy — Intusfchen

zal zich mogelyk iemand niet ten onrechte ver-

wonderen , dat ik de geneezing deezer Ziekten

aan het onderzoek van de aangepreezene werken
overlaate ; daar het nogthans by den Genees-

kun-

(^) Hollandfihe Maatfchappy , ÏT. Deel, bladz. 23. [Verge-
Icekcn met J. Dachs, /. c. bl. 126.]

CO ï^c geneezing van deeze Ziekten Yindt men by PWa\-
CLK, Part. 11. cap. IV. $. V,



f ia Van de Ziehen , "öielkén uit de NatuurïyU

kundigen bekend is , dat de Heeren KLOEKHOFf
en Pringle zich van aderlatingen bediend heb-

ben ; en de Heer de Man en anderen (^0 >

dezelve in deeze Ziekte hebben afgeraaden. —
Waar omtrent men aan te merken hebbe : dat

'er onderfcheid behoord gemaakt te worden tus-

fchen flyve koelte , en eene natte en vogtige

luchtsgefteldheid : waar de menfchen woonen

;

als aan dyken , van het noodige beroofd ; of in

huizen , door water omringd , en van dezelfde

noodige behoeften ontbloot ; dan wel in ten-

ten enz. gelyk de Krygslieden , aan veele onge-

makken onderworpen , op den kouden , en door-

gaans vogtigen grond enz. , geraeenlyk van geen

genoegzaam dckfel voorüiiea , llaapen moeten^

Het geen in de medegedeelde Berichten , ten

overvloede gemeld , is gebleeken , en uit de be.

fchryving van de Legerziekten van den Heere
Pringle genoegzaam op te maaken is. — Dat
bovendien verfcheidene berichten niet onduidelyk

hebben aangeweezen , de geneigdheid tot ont-

fteeking in de eene plaats boven de andere ; en

dat in fommige deezer dat verfchil in de voor -

en najaars-koortfen zoo niet befpeurd wierde

,

dan wel in andere. — Dat men eindelyk nog

in ^anm^rking neemen moet het Stationare van

de

(tt) Clk heb de gcneezingen ia de doorgaande Rotkoorif^ra

««ede zonder aderlaaten gelukkig kunnen rolvoeren. confer.

JrJiftor. Conjfitut, Epidem. &c. pag. sS-J
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de Ziekten (§.LXXII*. s-)» door Sydenham
wysfelyk aangeweezen , en in alle jaargetyden

niet onverfchillig , of even het zelve , maar af-

hangende van de voorafgaande aanhoudende luchts-

gefteldheid; naar welke de Ziekten in het eene

jaar meer dan in het ander van een Catarrhakn ,

galachtigen , of tot ontfteeking hellenden aart zyn

,

'c geen van de verfchillende ligging der Landen, en

de byzonderheden daaraan verknogt (§. CCVI.)
afhangt ; en door kundige Geneesheeren naar de

byzondere verfchynfelen , eigen aan déeze by-

fconderheden, door bepaalde kenmerken alleen is

te onderfcheiden ; terwyl die volgens dée2en regel

beter te verhelpen zullen zyn , dan dat ik door

een langwylige omfchryving Tiet zekere hier om*

trent in de geneezinge opgeeve.

§. CCLXIX. De geneezing der Fehres

continua remittentes ^ pUtridce S ^^^^'^^^^ ^ is

dan , volgens het verhandelde ( §. C C V.

3.) , van den zelfden aart , en uit de zelf-

de bronnen te fcheppen ; te omftandig door de-

zelfde GeneesoefFenaars aangeweézeti , dan dat

ik den Leezer door een gebrekkig uittrekfel daar

mede zoude ophouden. Behandelt men dezel*

Vé uit dat oogpunt , dan zal men onderfcheid

leeren maaken tusfen Febres Synoch^ hiiiofaS
Synochi putridi , door Galenus zeer wel

opgemerkf^, en groote nuttigheid in de Genees-

kunde hebben4e : waar van de laatfte meest in

di^n



Sr4 ^^« ^^ Ziekten , 'soelken uit de Natuurlyh

dien van den Sim apparatu primarum v'iarum
plaats hebben , S P^^ Siidorts criticos

, pmvio
rigorcy fomtyds kunnen behandeld worden; daar
de eerden zohder ontlastingen van onderen en
van boven, al heeft deeze heilzaame pooging
der natuure plaats , zelden genoegzaam zyn. —
Zaaken , insgelyks van te grooten uitgebreid-

heid , om in deeze zinfneede verhandeld te wor-
den (vy

5. De geneezing van de Tehes Quartamt
Maligne (f. LXNIIL) is van dezelfden aart,

[uit de behandeling daar van bladz. 182. not. r.

Qpgegeeeven , overkennelyk ]. De gewoone
Qiiartana zyn zeldzaamer na eene voorafgaande

goede behandeling , doch worden by gebrek van
deeze , of wanneer de ingewanden reeds tot ver-

ftoppingen zyn overgegaan, hartnekkiger en van
eene langzaame geneezinge (zü).

%. CCLXX. De Chokrde (§. CCVII.) van
dezelfde Moeder herkomftig, zyn fomtyds min,
fomtyds meer aanmerkelyk, — Sydenham
bediende zich van zeer dun vleefchnat , of by
gebrek van het zelve , van ander dun verzag-

I tend

(w") [;Confer. Hiflou Confi. Epid, Êfc. Schol I. & II. ïnFeh.
putrid. pag. 45.]

(tü) In dit geval kan de Verhandeling van
J.

H. Schulze
ibmtyds van vrucht zyn. De MerciLrialium UJu in Febre quar^



Gefleldheid van het Vaderland voortvloetjen. Srg

tend vogt ; en liet gelyke middelen , by wyze

van infpuitingen , in het lichaam brengen , om
de fcherpte door deeze verdunnende affpoelin-

gen te maatigen (^). De Potio Riverii met

Aqua Menth<e , zagte Opiata , BJiabarkr en

Jpecacuanha , daar de omftandigheden zulks ver-

eifchen : waar by fomtyds eene aderlaating , en

fomtyds verfterkende roode vvynen , met water

verdund , van nooden zyn. — Het geen van
SWIETEN (f/), HüXHAM (;s) , VoGEL (^) ,

en BucHAN (^), op deeze Ziekte hebben aan-

geteekend , kan tot een volledig beftuur van de*

zelve beftaan.
'

§. CCLXXL De Diarrh(B£ van dit foort

(§. CCVIII.) worden langs die zelfde beftuur

veelal te recht gebragt , by de aangehaalde Schry-

vers^ in het breede na te gaan. — De Wor-
men , die zich doorgaans by deeze Koortfen en

afgangen vertoonen , worden best onder dezelve

handelwyze , voornaamentlyk op de dagen yan
fcheidinge (ad dies criticos) uitgedreeven [^].— De Dyfenieri(jd (§. CC VII.) fomwylen by

deeze

Cjc) opera nnivsrf. SeSt. IV. Cap. 11. pag;. T76 cum 604,

(y) L. cit. pag. 3§8. en over de Legerziekten , bl. 5Ö.

(s) Lf&. citaf. pag, £59
(rt) PrceleQ. Jcadem. pag. 267

(&) XXXI. Hooofdftuk, bladz. ^60
|[c3 Coafer. Hijlor, Confl, &c. pag, 65. j
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tleeze Ziekten zich vertoonende , kunnen vol-

.gens de Schryvers , die in de loedertanden daar

Qver itiet toeleg gefchrepven hebben (§. LXIIIJ
behandeld worden ; onder welke die van Degner
^§n€ uitvoerige befchryvinge van zyne genees-

wyze behelsd , doorgaans met geleerde en oor-

i^eelkundige aanmerkingen geftaafd.— De Heer
Pringle heeft veele voortrefFelyke Waarnee-

iningen over deeze Ziekte , by anderen te ver-

^geefs te zoeken (f ^J),
-— Intusfen komt het

Vqornaame der geneezinge neder, op het uitdry-

«ven der bedorvene Gal door zagte braakmidde-

len , waar onder boven allen de- Ipecacuanha

uitmunt C^)^ henewens Rhabarbarim en ver-

.fterkende^ en pyn- ftillende middelen ; onder

welke ; de Coriéx Sumarouha Q Peruvidnus ,

laigntitn Campechenfe enz geene van de minften

zyn , die 'met oordeel en befcheidenheid moeten

worden toegediend , in de aangehaalde Verhan-

deJingeii. daidelyk aangeweezen. Waar by de

Waarneetningeh en Raadgeevingen van Hux-
VaM C/^r VAN SWIÉTEN (^) , TiSSOT Qh')

%DZ. kunnen gevoegd worden.

$. ccLxxir.

(<i) Vol. II. Chap. V. f. IV, pag. 27.

(ö) Het zoogenoemd^ Fitnm cerntum Antimonii Q Holland

-

fche Maatfcbappy , II. Deel, bladz. 22.) wordt thans meer dan
Toorheen min voldoende gevonden.— Pringlb was reeds

al van die gedachten : zie hem /. c pag. 31.

(ƒ) Tom. I. pag. 285.

C^) Over de Lsgerziekti^ bladz. 62.

O) Raofigciving f J. 344» Wad2. 283.
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§. CCLXXII. Onder de Ziekten van dee-

ze Clasfe^ behoort de Geelzucht , ( IBerus)

(§. XLVIL 4.J) , het zy dezelve deeze Koort-

fen voorafgegaan zy , of dat zy door geneigd-

heid of mingefchikt beftuur voortgebragt worde*— Haare geneezing is door Hüxham (/),
Pringle (è) , VAN SwiETEN (/) , [en Bu«
CHAN (^)], ten overvloede befchreeven. —

•

Dezelve beltaat, naar de verfchillende opzichten

,

(om niet alles op te haaien, wat Boerhaavb
hier omtrent heeft bygebragt ( « ) O ^^ ^^8^^

Emetica , Rhaharharina , Saponacea , ^ Salia

media y onder welken de Terra foliata tartari ^

de Potio Riverii , en andere bereidingen van

deezen aart (§.CCLV. II. i.^.) de voornaamfte

zyn. — Somtyds worden Chalybeata , eri

weder in andere gevallen Emuljiones refrigerau"

tes , of gelyke afkookfels uit verzagcende Zaa*

den en ontbindende Kruiden , gelyk onder deeze

het Kennipzaad , de ftinkende Gouw , Mee-
krap enz. beroemd zyn , vereifcht. In welke

de Pareira brava mede zeer gepreezen wordt*
-— Onder de gemakkelyk te bereidene midde-

leu

(O Tom. I. pag. 158. Brevis Commentatio de mofJïV I^sfids^

(fc) Part. 111. Chap. IV. §. VI. pag. 333.

(O Lsgerziekte?i 9 bladz. 47,

[wï] XXXVI. Hoofdft.

^

(7z) Jpborism, &:c. §. 9x4 & feq.

XFIIL Dtcl ttt
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len zyn de raauwe Eijeren ook van goed gebruik

bevonden (ö).

§. CCLXXIII. Het Eryftpeïas uriicatumh
uk het opgegeeven verband (§. CCXII.) mede
genoegzaam op te maaken , en deszelfs genee-

zing uit het zelve even duidelyk.

§. CCLXXIV. De Ziekten van den Win-
ter , of de Ontfteekene Ziekten , zyn door de

welbefneedene pennen van de Heeren Boer-
HA AVE en VAN SwiETEN te wel befchreeven

,

dan dat ik door verkorting die verminken zoude.— Ten aanzien van de onderwerpen , hebbe
^ men te letten

:

1. Op de plaats van het Vaderland , waar

in die worden waargenomen.

2. Op het jaar- faifoen 9 waar in die ge-

beuren , en de byzondere luchtsgefteldheid in

het zelve.

3. Op de onderwerpen , waar in ze plaats

hebben.

4. Op derzelver aart , of die zuiver ont-

fteeken , dan van eenen catarrhalen aart zyn-;

in de veele en onderfcheidene berigcen , zoo

zeer

Co) H. Lentfrinck Uitgezoete Ferbandelingen , I . Deel y

bladz. 152.
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zeer verfchillende van elkander , aangeweezen ï

of wel met Wormen verzeld gaan , die het weezen

deezer ziekten zeer^veranderen , en de pynen door

derzelver knaaging enz. verwekt , aan minge-

oefFenden voor waare ontfteekingen doen voor-

komen. Naar welke onderfcheidingen 5 volgens

den regel hier van boven ( §; CCXLI. ) gegee-

ven 5 het beste rigtfnoer kan getrokken wor-

den [/?]. — HuxHAM heeft de behandeling

deezer Ziekten (§. CCXI.) naar de byzondere

luchtsgefteldheid , van goedaartiger , of meer

kwaadaartiger vermogen , oplettende befchree»

ven (^). — Men leere haaren eenvouwdi-

gen aart uit F. Hoffmann , Nenter , Roe-
DERER en Wagler , en anderen kennen ; en
legge zich in het Vaderland zoo meesterlyk op
derzelver geneezinge toe , als men met grond

zeggen kan , dat wegens de ontfteekene Ziekten

gedaan is. -^— Uit het even aangeweezene on-

derlinge verband , en de vergelyking hier van

met Selle (f) en Hannes (j*), zal de by-

'^ondere geneezing niet duister té ontwikkelen

zyn.

[]/^1 Cont Hijlor. Coiiftit, ^c. ^cHot. ad Fedr^ Pneumonicaré

Jtiiftor, Schöl. I. pag. 284.

\q') Men zie voornamentlyk ten deezen opzichte Tom. II.

Cap. 11. Dijjert. de Pleuritide ^ Pleuroperipneumonia
^ pr?efertilii

pag. Ï89,

(r) Lib. cit. pag. 140. 187. 221. 252. &c.

XO ^^riefe enz, über den Friefel , Wezel 1770. pag. m* IÓ4
cnm P. J. Bergiüs de Caufi^ Febrium algidarum' fcf nexii illaru^

£wn catarrbMus, Comment» de'reh. ^c. Vol. VI. |?ag, 22rVre(f/



820 Fan de Ziekten , welken uit de Natuurlyke

zyn. — Vooral wanneer men by dit alles ten

grondflage legge , de overweeging van den ftaat

der vaste en vloeibaare deelen , door Huxham
zoo geneeskundig als nuttig betoogd ( ^ ) ; dan

zal het verfchil ras beilist zyn ; of, en wanneer

men in dezelve het bloed ontlasten moet , dan

niet. En tefFens uit deeze en de voorige waar-

neemingen , by het reeds berigtte (§. LVI*,
LVIL), en de Verhandelingen van (?/) Han-
nes en Huxham (v)^ in deeze en de voorige

Ziekten (§ CCLV.) , over den aart der Pete-

chien en Miliaria , best leeren oordeelen ; en
uit alle deeze Waarneemingen gemakkelyk kun-

nen beÜuiten , dat dit veeltyds doodelyk ver-

fchynfel beter wordt voorgekomen , dan wel

gelukkig geneezen : vooral , wanneer men in

deeze hooggaande ontbinding van het bloed de

geneezing dan nog door het laricet wil bewer-

ken ; die dan niet , dan door eene ruime gifte

van den Koortsbast enz. te verkrygen is. —

—

Van hier denke men andermaal, wat men van het

verfchil der Aderlaatingen Q^. CCLXVIII. II. 4.)
te oordeelen hebbe , die van fommigen wel in

het begin deezer Ziekten ; maar niet in den

voortgang, zyn voorgefteld, veel min met goed

fticces

(O Tom. II. Cap. UI. & IV. Ncderï. Venaadug , bjadz. 34.

51, enz.

(m) Lih, citat,

(ü) Lih* citat, Cap» Vil» NederU Fcriaaling ^ bl. 112.
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fiicces beproefd. — En fchoon in deeze ziek-

ten het bederf en de ontbinding in het bloed ,

(door de belemmerde uitwaasfeming , de wei van

hec zelve fcheidende en gruizig maakende ,) toe

verflenzing en daar uit ontftaane verrotting aan-

zette , zoo dikwyis boven herhaald ; en van den
anderen kant, in geene, door de berooving van

het balferaachtige in het bloed , en de ontaarting

van de Gal , de verrotting wierde aangebragt

;

zoo is het gevolg even het zelfde , en door ge-

]yk te recht brengen alleen te verhelpen.

I. Ter geneezinge van de eerfle foort , die

tot deeze afdeeling behoort , zal men niet zel-

den gelukkig flaagen , wanneer men met zagte

afkookfels uit Rad* F^niculi , Graminis S Pe-

trofetini , Herb. Parietari^ , Sem Pap. albi ,

'Fsnicidi dulciSy Carduimaris^ en foortgelyken

met Salia media , Mamia enz. van den besjin-

ne , de oplosfing door alle de wegen tef^BS trage

te bezorgen , om langs deezen weg eene heilzaa-

me en fpoedige geneezinge te bewerken,

II. In de Angincecatarrhaïes verachte men
het zoogenaamde Westcappelfche Boeren middel

niet. Ik heb het zelve doorgaans , zoo niet al-

toos , zelfs in zulke gevallen , waar in de ge-

woone geneeswyze te kort fchoot , heilzaam be-

vonden. Onder anderen in eene Dame , in

welke de Keel , door de fterke zwellinge der

Amandelen , byna geheel toe was > en genoeg-

F f f 3 zaam
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zaam niets doorliet : welke zich , na eenige-

maalen dit middel in de keel geblaazen zynde

,

des anderen daags zeer wel bevond (zü)- —
^et geen verder de behandeling van deeze zoo-

ge-

(«u)) Het zelve is tny medegedeeld door de edelmoedig-
heid van een aanzienlyk Heer , wiens Vader door dit middel
te Middelburg in Zeeland gered werd , ten tyde , wanneer
anderen aan dezelve kwaal omkwamen. Waarom hy dit ge-

heim voor een zekere femme gelds zich bezorgde. Volgens
de fchriftelyke opgaave beftaat het zelve in een Poeder ea
Gorgeldrank. — Die van het Poeder, is dus : » Neem
voor vyf grooten gebrande Akdn, en voor een Huiver geftoo-

ten Saffraan. De gebrande Aluin moet gewreeven , en de
Saffraan daar onder gebrooken worden. Vervolgens neemt
men een zilver Pypje of pennefchacht , en brengt van het
Poeder zoo veel in een derzelven , als 'er op een Huiver lig-

gen kan ; de tong met de fteel van een vork of lepel neder-

gehouden zynde , blaast men het Poeder in de keel van deEfc

Lyder , die geduurende vier tellens den neus en mond wor-
den toegehouden , op dat de Poeder niet door de keel pas-

feere. Wanneer men geen baat vindt , moet men het zelve

voor de tweedemaal herhaalen. NB. De Patiënt mag niet

adergelaaten worden. Om te gorgelen , neemt men
voor drie duivers Boontjes Holwortel QAriftolocUa fahacea^ y

en een half pond beste V%en , en kookt die in drie pinten

water tot een kan : wanneer deeze quantiteit te veel is , kan
men alles naar advenant verminderen.** In het gebruik
van dit middel heb ik my niet zoo flipt aan de opgaave van het

zelve gehouden; maar heb genomen Alum.uft. drachm. dimid.

Croci gr. x., en by Kinderen half zoo veel Ahm.uft. met ééri

drachm. Broodfuiker. Ik bedien my van twee lange Penne-
fchaften in een geftoken , en aan wederzyden open ; laate

,

zonder de opgenoemde formalia van neus en mond toetelaaten

houden, of de aderlaating te jvermyden, het Poeder fchuins in

de keel tegen de amandelen blaazen , en de Lyder het hoofd
voorover houden ; wanneer een menigte flym ontlast wordt

,

laatende dit drie si vier maaien daags herhaalen , en flaage

even gelukkig. Tot de Gorgeldrank neeme ik een vierendeel

Vygen, en drachm. j, cum dimida AriJloloebiiB ^ ^^yl het an*

ders te bitter is. —

^
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gewoone Ziekte in de Nederlanden betreft , is

ten overvloede onder deezen tytel by van Swie.

TEN te vinden. — L. Stokke fchreef eene

byzondere Verhandeling over verfcheidene foor-

ten derzelven (:»;). --- Terwyl die der An^
gma ma/ignóe & gangranofa ( §. C. 3. ) by
HuxHAM (^) en Tissox (:s), omftandig be-

fchreeven zyn.

III. De Peripneumonis noth<e y veelal met
het Catarrhak inftemmende ( §. CCXVII. ) ,

kunnen door de middelen , boven (I.) opge-

geeven 5 zeer verlicht worden. . En gelyk in

^lle Febres catarrhaks , zoo moet hier de ader-

laating maatig , en niet dan in den beginne wor-
den in het werk gefteld. De geneeswyze van
Sydenham (a)^ (met uitzondering van te veel

bloed vergieten ,) van Boerhaave (b) en Hux-
iihu ( c ) y zulle.n in dezelve lichts genoeg ver-

fchafFen. De meer zamengeftelde kunnen by
Selle enz. worden nagezien. —

IV. De

(x) Berichten nvegens de Keelziekten enz. Ütr. 1759. En de
3"neermaal genoemde vertaalde Werken zullen voor den onge-

lïudeerden overvloedige handleiding geev^n.

,

- Cy) TomV int' DTlfert. X. 'de'Angina maligna y' ipzg, 92 feq.

C^) Raadgeeving^ VU. Hoofd ft. §. 115.

(fl) Oper. iiniverf. Sed. VI. Cap^ IV.

(6) Aphorim. 873. cum vAN SwiETEN Tom. 11. pag. 8o<5.

(c) -Tom.M^ Cap.-lU. pag. 200.

Fff 4
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IV. De Catarrhi en Verkouwdheid , zyn
boven ( §. CCLVU. 4. 5. ) > ^^r zyner plaatfe

reeds aangeroerd ; gelyk 'er van den Rheima-
tismiis ( §. CCLV. I. ) , van de Apoplexie ( §•

CCLXII.), van de Hydropes (§.CCLX.),
en van de Aflhmata (§. CCLVI.), totdeeze

Clasfe behoorende , is melding gemaakc,

§. CCLX XV* Degeneezing der Telres

contimia ( §. CCXVIL) , waar onder de Ephe-

fïiera , Synochi fmplices & piitrtd^ behooren ,

zyn door de Heeren Boerhaave en van Swie-

TEN (^) in het breede behandeld. Ze worden
Fehres Janguinea geheeten , in onderfcheidinge

van de Febres gaftrica (§. CCEXVIILIL); te

recht van Ballonius aangemerkt (0) , en als

zoodanige behandeld ; 't geen van de hedendaag-

fche oordeelkundige Geneesoefenaaren, ten nut-

te der Lyderen , is aangenomen. Dq Synochi pu-

trida veranderen wederom ex apparatu primarum

viarum ( §• XLVII. 4. ) in gajiricas putridas ,

^n brepgen , volgens haaren gemengden aart

,

naar de voorafgaande en bykomende omftandig-

heden veelerhande gemengde ziekten voort , te

wydloopig om hier alle te behandelen. — Men
J;an zoo wel over de eene als over de andere Vo-

Qd') Comment, in A^hor. 728-745. Tom. II, p. 412 -503-

CO Li^' Epidmior, II. pag. 78. [ Cum liijior, Cmjlim.
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GEL Cf) en Selle Cs) nazien; by welke

men de jongde Waarneemingen , uit de beste

geneeskundige Schryveren verzameld , vinden

zal : van gelyken die der Febres hemitrita^ ,

over welke Baglivius en F. Hofpmann goede

Verhandelingen gefchreeven hebben : als mede
over de zoo gevaarlyke , als zonderlinge Fehris

nervea , welker uitvoerige befchryving de Genees-

kundigen aan de gedachtenis van Hüxham (^)
altoos verpligten zal

§.CCLXXVL De Aphtha, Sprouw (§. CCXIII),
deeze, even als de vorige Ziekten (§. CCLXVIII.)
beneven de andere uitilag van Petechien en Mi-
liaria , fomtyds verzeilende , zyn te omftandig

door geleerde Mannen verhandeld , om 'er iets

meer , dan de aanwyzing derwaarts heen , by
te doen. Ze worden mede beter voorgekomen,
dan 5 dat men , daar zulks te vermyden is , het op
deeze gebrekkige pooging der natuure laate aanko-

men. — Een gering doch nuttig middel , kan

*^r onder anderen in een minder foort tegen ge-

truikt worden ; beftaande ex Boracis Venet. 3 'h

Mell alb. uncia j. M. om van het zelve alle uu-

ren een eijerlepeltje te gebruiken.

(ƒ) Lih, ciiat. pag. 36. $, 49 & fcq.

. (g) Lih, citat, pag. 104. 164. 178. 196 & feq.

C^) Tom. 11. Cap. VU. pag. 78 & feq. Van gelyken in de

Fff^
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THEOREMA PRACTICUM.

Niettegenftaande zoo veele van eikanderen

verfchillende voorfchikkende en bykoraende oor-

zaaken , in zoo veele onderfeheidene licbaameii

werkende , en het vermogen daar van door de-

zelve werkzaam gemaakt zynde ; 't zy de Gal
worde aangezet , de uitwaasfeming belet en be-

dorven 5 het bloed verhit , of de zenuwvogteri

worden kragteloos gemaakt ; zoo blykt nogthans

de mogelykheid , dat deeze zoo van een wyken-
de beginfels het zelfde gewrogt kunnen te wege
brengen. -^-^-

• Een Leerftufc , in de Genees-;

kunde van de uiterfte aangelegenheid. Want
.;

hoe zeer de bovengeftelde waarheid ontegenzeg-

gelyk is , en het effe& daar zynde , de genee*

zing tenlaatften op het zelfde nederkomenmoeti
zoo blyft echtet de kennis van deeze onderfchei-

dingen allernoodzaaklykst ; naardien de aenleg

van de geneezinge der ziekte , naar deeze onder-

fcheiding , alleen recht kan begonnen worden ;

en de goede of kwaade uitflag van dit begin

veeltyds afhangt. —

Van ds geneezinge der besmet-
tende VERMOGENS.

§. CCLXXVII. De Geneezing der Kinder-

ziekte , wegens den Koophandel enz. hier voor-

nament-
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namentlyk in aanmerking komende, terwyl die der

Mazelen en het Roodvonk , of de Febris fcarlor

tina doov Rosen van Rosenstein (/) zeer wel

befchreeven , en door den Hoogleeraar de Haen
opzettelyk (^) zyn behandeld, min tot dit oog*

merk betrekkelyk fchynen ; zoo kan ik alsnog vart

dit ftuk weinig meer voortbrengen , dan ik daar

van boven ( §. CCXXXIL) hebbe medegedeeld.

Dit is zeeker , dat de Inenting in het Vader-

land voet wint , en de vooroordeelen tegen de
zelve allengskens verminderen. -— Dat het ook

zoo min in deezen ontbreekt aan yverige navor-

fchingen , om de natuurlyke Kinderpokjes langs

eenen gemakkelyker weg te beftryden , als men
in andere Landen , omtrent dit gewigtig ftuk

,

-werkzaam is. [ Wordt myn wenfch vervuld ,

zoo hoope ik , ter bekwaamer gelegenheid , aan

myn Vaderland mede te deélen , in hoe verre ik

in deeze myne aanhoudende popgingen , mynen
arbeid met eene goede uitkomst hebbe mogen
bekroond zien ; waar van , zoo in deeze , als

in andere Steden van het Gemeenebest , meer
dan honderd goede geneezingen bereids gedaan

zyn. ]

S..CCLXXVIIL

CO Handleiding , XV. Hoofdll. blaciz. 3JÖ enz. en XXV,
Hoofd 11:, bladz. 557. '

(fe) Def^br,Dmfi9n,Diyiï.Yh\,2, p. a?» & f.6. p. 103.
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§. CCLXXVIII. Ten aanzien van de hei-

melyke Ziekeen , zyn grootere en kleinere boe-

ken en periodique gefchriften , ja zelfs nieuws-

papieren 5 mee de geneezinge derzelven opge-

vuld. Weinige Aanmerkingen kan ik alleen hier

by voegen ; te weeten : dat het middel van J.

LooFF (/) niet nieuw fchynt ; naardien het zelve

reeds zoude voorkomen by Bohnius ( m ) , en

Teichmeyer mede van eene gelyke bereidinge

gewaagde («). — Dat Astruc reeds in aan-

merking nam , om Merctirialia in eene Gonor-

rhosa toe te dienen ( ^ ) : waar omtrent van
Swié;-

(/) Donum Cbemicum enz. Gron. 1773. b], 41.

(w) In Differtationibus Qjemico-Pbyf.cis , Lipf. i6g6. Cap.
de Calcinations\ pag. 336. hisce verbis : „ Pariter hiijiis loei

„ efl illa ferri conolio , cum hujus laminae mercurius fub-

5, limatus infteniitur , illaque cellse committitur , ut hujus

5, concretum lalinum, ab acris humiditate deliquesccns , fen-

5, firn aliquid fubftantiie metallicge delibet , fecumque fub li-

» quoribus rubicundi fchemate auferat."

(n) In Injïitutlonihus Cbemkce Dogmaticos ^ Expemii-?fWalis ,

Jenae 1729. 4to. pag. 169. en aldaar op pag. 164. onderden
titul van Crocus per mercurium JulAimatum, Welke Schryver be-

weert , dat dit Liqiinr te onrecht , een mercuriaal vogt wordt
geacht , dat het Acidum van den Mercurius JuUimatiis het yzer
aangrypt , en in zich fmelt , zoo dat de Mercurius losgelaateii

en verleevendigd wordt. Dat zulks blykt , door het' zelve

vogt door een retort te deftiiieeren : want dat als dan het yzer
in den kromhals , op den grond , onder de gedaante van een
crocus blyft liggen , terwyl het zuur van den Jublimaat , ge-

heel overeenkomftig aan een Philofophifchen geest van Vitriool

(^cum Spiritu yitrioli Pbilofophico conveniens') overgaat.

.Welke beide Aanmerkingen ik aan den Heer DoStor J. Bildeii-

DYK , te Amfterdam , verfchuldigd ben.

(0) De Morbif Fmrcis , Toiti. L Lib. lU. Cap. L J. V, II,

6. pag. 266.
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SwiETEN van oordeel was, dat deeze dit gebrek

niet genazen; maar wel piirgantia protra&a (p).

[Theden [g] genas die Methodo Antiphlo-

gijïica , door het gebruik van Poeders , uit Ter-

rejiria 9 SalGlatiberi en Rheum zaraengefleld;

eindelyk met Balfamus copaiya , zonder Mer-
cursus te gebruiken. ] De Balfamus Racaftra
werd met eene en andere gifte meer vermogende
gevonden, dan veele oneen Balfamus cdpaiva in

deeze geneezing konden te wege brengen (r).— De behan^ling door Mercurialia is echter

verre de gemeende , hoewel veelen 'er dagelyks

door bedorven worden ! — [ Houdt de nieu-

we wyze, door den Heer van Wye [j] ge-

meen gemaakt , om dit gebrek door den Mercu-
rius fuhlimatus adujius , zonder ongemak , te

geneezen , ftand , dan is dezelve tot nog toe de
kortfte en zekerfte van allen ; waar door tefFens

het beruchte middel van Yvo Gaukes ontdekt

is , met welke ik verfcheidene goede geneezingea

op de Lues venerea weet gedaan te zyn. —

]

§. CCLXXIX. Wegens de Watervrees zyn
verfcheidene middelen aan my medegedeeld , wel-

ken derMaatfchappye worden voorgehouden, om
dezelven onder de Bylagen te laaten plaatfen ,

alwaar

Cp) Commentar. Tom. V. pap;. 480.

f5]] Comment, de reb. Vol. XXI. pag. 720.
(r) AEt. Pbyf. Med. Vol. I. Appenp. p3g. 123.

f j-] Verhandeling over eene hyzondere Bereiding , en gelruik van
het byundeSuhlimaat, enz. Amd, 17

';i2-

2
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'

alwaar dezelve by de letters C c. voorkomen.—- Bekend zyn de gedrukte Voorfchriften van
Friesland en Letteen ; een ander wordt 'er op
de Zwaluwe aan gebeeten menfchen en beesten

geècctrihueerd (t). [En eindelyk zag een ander

het licht , door den aankoop van zyne Majefteic

êen Koning van Pruisfen [^] ; het geen reeds

in het gemeen fcheen bekend te zyn [t?],

§. CCLXXX. Over het Schurft en deszelfs

behandeling, hebben Pringle(zü), Rosen
V*'\N ROSENSTEIN (^) , VAN SwiETEN (j/) ,

TissoT C;s) en Büchan [^] omftandig gehan-

deld, by welken mende beste Geneeswyze uit-

kiezen kan. — [ De kortfte van allen is die

van het Vitriool-zuur [^], dat in weinige da-

gen dit lastig ongemak overwint].

§. CCLXXXI.

(O Wylen de Heer C. van de Leur , in leven Balliuw en

Secretaris in de Oude Tonge ^ heeft my het zelve guiiftig mede-
gedeeld , verzekerende het onder de papieren van den Over-
ledenen , met zyn hand onderteekend

,
gevonden te hebben

;

en dat de Familie , die dit middel debiteeren , het van dee-
ze hand oni fangen hebben. Zoo verre de M^erking van het

middel op de Zwaluwe betreft , weete ik niet » dat het ge-

mist hebbe , [ zoo lange ik de Geneeskonst in Overflacquécr

hebbe geoeifend. ]
(m) Volgens bekendmaaking daar tan den 23. Juity 1777.

(^) Houttuin Natuurl. Hiftor, l. Deel IX. ftuk , bl. 220.

yan Dr. Hartman , uit de Éphem. Nat. Cur, 1742. pag. 325.

(«;) Part. 111. Chap. Vil. pag. 144.

C^:) Handleiding, XXni. Hoofdft, bladz. 533.

(y) LegerziekteUf bladz. 83.

^2) Raadpeevï7ig , XXVI. Hoofdft. bl. 293.

fa] Hiiifj'elyke Geneeskonst, bl. 474,

C^J A. 'Lentfrink Uitgez, Ferbandflt I. Deel, bl. lör.
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§. "CCLXXXL De Verhandelingen over de

Wormen , van den Hooggeleerden Heere van
Doeveren ((?), van Profesfor Pallas Qdy^^

van Dr, van Phelsüm (e), [en van my, met
opzicht tot dé Ziekten , in welke ze gevonden

zynde, groote wanorders raaaken,] leveren een

verzameling van nuttige waarneemingen uit. Ro-
SEN VAN RosENSTEiN (f) heeft 'er een voor-

trefFelyk Hoofdftuk over , wel waardig geleezen

te worden , waar by men van Swieten (g*) ,

TissoT (A) en Buchan [/] voegen kan , uit

welken men een vry voUeedig zamenftel zal kun-

den maaken.

1. In de Ascarides is de C'mnahr met de

Rhabarber een vermogend middel Qky
2. Het Elixir VitrioU ^ de Syrupus Helle-

iorafirt\ en de Tin&ura Melampodiiy zoo geen

Specifica , zyn ten minften vry zekere middelen

tegen de lange ronde Wormen. Gelyk ten

3. De Theriaca Andromacki ,en de Filix

het in den volften nadruk tegen den Lindworm
•iyn (/).

.' ...^
:^

^
§. CCLXXXlf.

(c ) Diffen. de Vermihus intfftin, prcefertim Tcenia , Leid. 1751.

(^ ) Dijfert. de infeftisyiventibus intra vivetm. Leid. 1760.

Ce) Natuurkundige Verbandel. over de Wormen , Leeuw. 1763.

( ƒ) XXI. Hoofdft. bl. 414.

C^) L. c. bladz. loi.

C&) L.C. § 409. bladz. 370.

[ï] XLV. Hoofdft. bladz.424.

(^k) Medic. TraniaB. Vol.I. p. 45. Gen. Bihl. IX. D. bl. 10.

(i) Verband, ever den Lindworm , Amil. J776. cum Galeni
5.Ciaff. Cap. 8. F0L59C. 9ÓA. (Si A.Spiegil ds Lumhrico kto.
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§. CCLXXXII. De Steen thans min dan

voorheen in het Vaderland kwellende , kan ik de
geneezing derzelve te gereeder voorby gaan ; te

meer , alzoo *er dagelyks zoo veele nieuwe mid-

delen , tegen deeze fmertelyke kwaaie worden
uitgedacht , dat ik met de optellinge daar van

den Leezer verveelen zoude.

§. CCLXXXIII. — Mqer zal ik van deeze

geneezingen niet zeggen ; terwyl myn voornaa-

me oogmerk geweest is, het klaare en duidelyke

verband van de Ziekten tot haare oorzaaken

aan te wyzen ; en het by alle kundigen vast

ftaat , dat de Ziekten wel gekend , half genee-

zen zyn. Behaagt deeze myne ar-

beid aan de Edele Maatfchappye der Wetenfchap-

pen , opgerigt te Haarlem , van waar de eerfte

beginfelen der gemeenfchappelyke Wetenfchap-

pen zyn voortgekomen , zal ik myne poogingea

niet te vergeefs achten ingerigt te zyn. Waarom
ik deezen zwaaren , moeijelyken en gebrekkigen

arbeid, met de betuiginge van mynen goeden wil-

le en welmeenende poogingen , met deeze Zm-
J^preuk liefst heb willen befluiten.

^mmmMumm ProdeJJe tenemur

Omnibus , at nojtris poüus , Jchovah creavii

Nos , non ut folum nobis , noftrisque propinquis ,

jlfl aliis eiiafn , quam pq/fumus emohimcnto

Simus, 'pgff' .. m "ggiii.i. ga,.

Maxime Palinoeniu?.

^^AA•
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NABERICHT.
De woorden van Celsus op den Tytel, en die vatt

H I p p o c R A T E s , óp deszelfs rugzyde geplaatst y

fcheenen de fcheering en den inflag te moeten uitmaakeri

van eene Verhandeling , welke de Ziekten van hec Va-^

derland bevatten zoude.

Volgens dee^e Vraagbaaken , moest het ontwerp gaail
-— over het verfchil der Ziekten , naar gelang van dö

Jaargetyden ^ en derzelver verfchillende Saifoenen ; mee
betrekking tot de Winden , in hunne tegenovergeflelde

hoedanigheden , van eenen warmen en vogtigcn , of kou-
den en droegen aart, enz. welke aan deeze Landen en
fommige gedeelten derzelven meer algemeen , en -aan an-

deren wederom meer byzonder eigen zyn. Over
den byzonderen aart der Wateren , in deeze Landen zoa
zeer van den anderen afwykende : waarom de zorge in

elke Stad en Plaats gaan moest over de byzondere Lig-
ging derzelven , ten aanzien van de Winden , en van de
bewerkinge der Zonne op dezelven. Over den Aaré
en Natuur der gronden ; of de Landen naakt , van wa-
ter ontbloot , of lommerryk en vogtig , dan wel laag en
zoel , of hoog en koud , gelegen zyn. ^ Oveir

de levenswyze der Menfchen , in hunne verfchillende

opzichten 5 zoo van overvloed , als gebrek ^ en de
heilzaame ^ of nadeelige hoedanigheid der gebruikelyk-

fte voedfels ; als van de Beweeging en Rust , Arbeid-

zaamheid en Ledigheid , met het geen vercücht worde

XFULDesL Ggg ter
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ter verkryginge van de behoeften deezes Levens, aan zoo
veele veranderingen onderworpen , en aan zoo veele ge-

vaaren en wisfelvalligheden bloocgelleld ; en tot de wyze,
hoe zich daar tegen te beveiligen; waar by de Invloed der

Hemelfche Lichaamen ook zyne opmerking vorderde.

Eene naauwkeurige overweeging van deeze gewigtige

waarheden, kan de nevels eener oppervlakkige befchou-

wing van de Ziekten der Nederlanden (§. VIII.) besc

doen verdwynen ; en de noodzaakelykheid eener uitge-

breide Verbandeliug , welke deeze opgenoemde Onder-

werpen vereisfchen , die in ons Vaderland vry aanmerke-

lyk eri van elkander zeer onderfcheiden zyn , wettigen.

De Schryver van de N^iiurlyke Hiflorie van Holland
begreep te recht, dat hec Antwoord op de Vraage, door

de Holiandfche Maatfchappye opgegeeven, geenzints bin-

nen enge paaien konde beüooten , maar op eene Stelkun-

dige wyze moest behandeld worden (*). Het is

ook op den raad van een voornaam licht inde Geneeskun-

de , dat ik aan myne Verhandeling haare tegenwoordige

gedaante gegeeven hebbe. En wilde men den voor-

naamen grond van de medewerkende oorzaaken in hec

oog houden , dan moest alles , wat den Dampkring in

deeze Landen aandoet , de eerfte en voornaamfle plaats

beflaan ; en wanneer ik van ter zyden met een der groot-

fte Mannen in ons Vaderland , over dit gewigtig Ituk ge-

raadpleegd heb , zoo heb ik uit wederzydfche gefprekken

altoos begreepen , dat , wanneer de invloed van deeze

vermogende Verheveling het voornaame onder de hoofd-

oorzaak niet uitmaakte , alle arbeid te vergeefs zou zya

aangewend , om het waare doel te trcifea.

Dan

,

C«) III. Deel , 5. fluk , bladz. 1556,
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Dan , om aan alle de verfchillende uitwerkingen van

"^en byzonderen Dampkring in deeze Landen , en veele

Plaatfen derzelven , naar den Raad van Hippocrates,
het noodige licht by te zetten , was 'er meer dan gew^oor

ne hulpe noodig (§. VL). Hiertoe heb ik gebruik:

gemaakt van zeer vecle Berigten , van welke fommigen

tot Spooren en Prikkels van navolging ftrekken ; en waar

uit niet wel een willekeurig Uittrekfel kon gemaakt wor-

den , zonder ^an den arbeid en de verdienden der Be-

richreren te kort te doen : en , of fchoon veelen deezer

Waarneemingen omllandiger , andere wederom bekrom*

pener zyn' medegedeeld , zoo hebben zy echter haare nut-

tigheid gehad ter ontdekkinge van deeze en geene byzon-

derheden , welke zonder dezelve niet konden kenbaar

worden : hoewel 'er nog een ruim Veld overblyft voor

ieder Vaderlandfch - gezinde , om in zyne eigene plaatfe

èbn volleediger Zamenftel te ontwerpen van die verfchyn-

leien , welke ik , of in het algemeene , of ook in het by-

zondere , heb zoeken te betrachten.

Gaarne had ik den verkreegen Ëerenprys willen dee-

Jcn met alle die voortreiFelyke en Vaderlandfch -gezinde

Lieden van verfcheiden rang , fmaak en kundigheid , welken

my zoo veele nuttige bouwftoffen hebben toegevoegd

!

Dan , vermits dit niet gefchieden kan , zoo neeme ik de
vryheid , hunne Naaraen , volgens de orde der behande-

ling ( §. XV. ) 5 hier te laaten volgen : 't welk ik des te

gereeder doe, op dat het blyken moge , dat, hetgeen

ik van de Natuurlyke GeRelteniflè des Vaderlands hebbe

medegedeeld , uit echte Berichten van des Kundigen , in

de Plaatfen en Diftrii^len , waar in zy woonden 5 of be-

kend waren, is opgemaakt»

G g g ê l llii
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I. Het Bericht van de Landen van den

Helius , en onder deeze dat van

Staats -Vlaanderivn , is ingekomen van

G. O. Rauwerts , Medic. Dodor , en vStedehouder te

Hulst ; medegedeeld door * 3^- J' Rauwerts , Predi-
kant in 'sHage ; en

ji, Hattinga , Ontfanger van de Gemeene Middelen , en
Commis van 'sLands Magazyncn van Lillo en Lief-

kenshoek.

Zeeland, en onder die wegens

Middelburgs van

E, P. van l'isvUet , J. ü. en Med. Dod. Kiesheer enz.

Zierikzee , van

* y. Baster , Med. Doft. Lid deezer Maatfchappye enz.
medegedeeld door JVJr. A. Perrenot , Direótcur dee-
zer Maatfch^^ppye , Raad in de Domeinen van Zyne
Doorl. Hoogheid, enz.

Zuid - Beveland en de Stad Goes , van

Mr. L. P. van de Spiegel , Burgemr. deezer Stad enz.

Het Eiland van Tbolen ^ van

y^. D. "oan Cafleel , Chirurgyn en Pratlizyn te Maartens-
dyk , enz. medegeeeeld door Mr. D. J, Hutspot,.

De Wilmjlad s van

W, van Noordt , Med. Doö. Dykgraaf enz. meedeged.
door Mr. D. H, van Nooten^ tans Raad in de Vroed-
fchap ce SchoonhpvcDt

Ovef'
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O'uerflacquée,

Uit eigene Waarneemingen > enz.

II. Wegens de Steden en Landen aan de

ÜITWATERENDE RiVIEREN ; als VaU

Dordrecht en deszelfs Eiland , van

J, van Wageningsn , Medic. Dodlor , en van de goede
Luiden van den Agten ; medegedeeld door J, F,
Martinety A.L.M. Ph. Do(Sor , thans Predikanc te

Zutphen ; en '

J. r. Hooft , Koopman.

Geertruidenberg , van

. . . Coets , Medic. Doöor , enz. medegedeeld door

J, van Spaan , Predikant in 's Hage.

De Langftraat , van

, Med. Doftor ; en

J. Qj Kolff^ Secretaris van Kraajeftein , en Subltit. Se-

cretaris van Middelharnis, enz.

Het Land van i\LTENA , van

H. Kumfius , Predikant te Eeten en Meeuwen , medege-
deeW door Mr, A. N, Mollerus ^ Gr. van den lioogeQ'

Raade van Holland , Zeeland en West - Vriesland.

I
. ^s Hertogenbofch , van

5^. J^ van der Haar ^ Heel- en Hand -Arts, Lid deezer
Maatfchappye \ medegedeeld door J, F, Martinety
enz. ; en

y. M* de Man , Med. Dodl. Archiater te Nymegen.

Ggg3 Het
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Het Qiiartler van Nymegrn , en de Stad op het

zelve gcleegen , als mede wegens het Quar-
tier van Maas en Waal ; van

y. M. de Man , enz. medegedeeld door J. F* Martina
enz. ; en

F, N. Loticbius ^ Medic. Dodlor,

De Grave en het Land van Cuyk , van

Mr. M. C. Pasques des Cbamnnes , Amptman der Stad

Grave en den Lande van Cuyk , Heer toe Humen ,

enz. ; en

A. C. de la Genneflé , Medic. Do6i:or.

Van den Gelderfchen TJJel , en een gedeelte van

Overyssel; en onder dit gedeelte wegens

Doesburg , van

F, D. vander Mark, Medic.' Doftor* medegedeeld door

J, F, Martinet , enz.

Zutphen , vaq

* E, de Fries , Medic. Doftor ; door den zelven,

Campen , van

, » , , de Ruiter , Chirurgyn Major , enz. en

J- Renaudi Walfch Predikant; door denzelven.

OvERYSsEL geheel , van

y. H. Stolte , Medic. Doftor , enz. medegedeeld door

Mr, A, A. van ldüekin:^e^ Burgemeester der üad Gro-

ningen , en y, F* Martinet,

Van
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Van den Neder- Rhyn en van de Betuwe, van

R. G. Bartz , thans Predikant te Leerdam.

Van de Veluwe en Velwxen Zoom , van

y. F. vander Feecben , Medic. Dodton

Van Culejnborg y van

C. J. Kloekhof ^ Med. Doftor, Burgemeefter enz. mede-
gedeeld door Mr. A. Ferrenot , enz.

Van hQt Land van Arkel en de Vyf Heeren Landen.

Een Gezelfchap van geleerde Natuuronderzoekers, mede-
gedeeld door Mr. D. H. iian Nooten,

Wegens Gorcum , van

j9. Blom , Medic. Dodèor ; medegedeeld door G. Koïff ,

Emer, Predikant te Spyk.

Wegens Leerdam , van

C. P. Smitshergen , Medic. Doólor ; medegedeeld door

R. G. Bartz , enz.

Van den Alblasser Waard , van

H, Taay , Opziender over het Zegel , wegens *s Lands
Colledive Middelen ; medegedeeld door ^. Eóbe ,

Notaris in 's Hage ; en

J. van Wapeningen , enz.

Van den Lopiker Waard , het Land van Stein ,

en den Krimpener Waard ; van

G. y. de Jong , Predikant te Oudewater ,• en

G 2 g 4 J, Ler .
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A. Ledthoer , Predikant te Haaflrecht; medegedeeld door
Mr. !) H* van Nooten , enz.

Nopens Gouda , van

P. Blaaim^ Predikant aldaar ; medegedeeld door ^'.van
Spaan i enz. en

A. Ferr^st , Med. Doélor.

\ Van TJJeJJiein , van

}. E. Lyklama a Nyebolt , Med- Doftor.

Van Schoonhooyen , van

ïf^, van Lily Medio. Doüor.

IIL Van de Landen tusfchn den gemeenen

Maas en Rhynmond , en het Vlie
gelegen , en onder deeze ,

Wegens de Maassteden ; als betreffende ivöïr^r^^w,

S* de Monchy , Med. Doel. en ProfefTor, enz. en

* F, l^inky Med. Doftor, Anat. & Chir. Leftor, enz. ;

medegedeeld door C. C. H, Meufcben ^ Legatiqns-

Raad , enz.

Delfsbaven , van

Tl^. Servac^s , Med. Doólor.

Schiedam , van

Q Soetens i
Predikant, enz. en

•

ff. M, Keucbeniusy Med. Doft. Schepen en Raad, enz.
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Flaardingen , van

J, van den Ham , Med. Dodor.

Maasfluis , van

?. Koole , Med. Do£t. enz, medegedeeld door y. iJcZ^z!»,

Lid deczer Maatfchappye.

T>Q Binnenjicden enz. in Delfland; als van Delft

^

W* Ferbrugge^ Med. Dodt. prasfident Schepen enz. mede-
gedeeld door . . van Qoens , Collonel Van de Gar-*

des Dragonders ; en

* J. Firhrugge , Med, Dod^or.

Uit Verfcheidener Waarneemingen.

De Dorpen in het Westland , enz.

Volgens opgave daar van §. LXXIII** gedaan.

Rhynl^nd y en de Steden en Dorpen , daar

onder begreepen ; als van Leiden ,

C. Bykveld , Med. Doftor ; en

y. Ie Francq van Berkbey , Med. Dodlor , Hiftoriaï Nac.
Leélor , enz.

De Weteringen , van

^. W. Èouvink ^to^n Predikant aldaar, thans te Voor-
fchooten.

Haarlem'^ van

y. Engelman , Medic. Doftor , Opziender van *s Lands
' Werken van Rhynland , enz. door Mr. wi. Ferre-
not ^ cnz%

G g g 5 Am-.
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Amstëlland , van

y. Bilderdyk , Medic. Doftor , Opziender van 's Landt
Colleftive Middelen ; medegedeeld door F, F'ajier ,

Infpedeur van 's Lands ColledÈive Middelen over het
Zuider deel.

Gooiland. Naarden y Weesp en Muiden , van

H» Rappardusy Predikant te Nederhorst den Berg ; en

D* van Boshuizen Craanen , Medic. Dodor te Naarden ;

medegedeeld door W- de Koning^ Pred. in 'sHage.

Hilvcrjum en de Oude Loosdrecht , van

D. Vreedenhurg , Chirurgyn te Hilverfum ; en

J. de Moly Predikant in de Oude Loosdrecht.

Noord -Holland. De Beven^yk ^ van

id. Roskam Kool, Koopman enz. medegedeeld door 3^, F.
Martinetf enz.

Van Zaandam y van

, . . . Dtco , Burgemeefter enz. en

Een Medicus aldaar , de naam onbekend ; medegedeeld
door den zelven.

Van Jlkmaar , van

Mr. R. Paludanusy Raad en Thefaurier, Diredeur dee-
zer Maatfchappye, enz. ; medegedeeld door Mr, D*
H. van Nooten , enz.

M. Hofkens de Courcelles y Med. Dodlor ; en

S. du Bois Hoolewerfy Med. Doft. Schepen en Raad»

Edaniy
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Edam , en een groot gedeelte van het oostelyk en

zuidelyk gedeelte van Noord - Holland , van

J, F, Martimt., A. L. M. & Phil. Doftor, toen Predi-

kant deezer Stad , thans te Zutphen , enz. ; medege-*

dceld door IV» de Koning»

4 Van Hoorn , van

De Ziekten volgens opgave van * . . . Scbaagen ^ Med.
Dodtor ,• en F» Denker ^ Chirurgyn te Edam.

De Levenswyze en de naauvvkeurige befchryving van het
Koegras ', de Waard -grondenden de Gronden van de
Zuider-Zee, — van "^P, Binkborst ^ Burgemeester en
bewindhebber , enz. ; medegedeeld door J. C. Rei'
gersman , Thcfaurier Generaal van Zyne Dooriucht.
Hoogheid, enz.

Van Enkhuizen , van

y. F, Martinety enz. van een Med» Dodt. * onbekend.
^

Van fVieringeUy van

J, W, Caarl , Chirurgyn en Pradizyn , enz. ; medeged»
door J, F. Martinety enz.

Van de IVormer , van

D. D. Donker , Predikant ,• door J, F. Martinet.

Van Marken , van

y. de Graaff» Schout enz, door denzélven.

Van Texel y van

J, F. Martinet y enz.

IV, Wegens de Provincie ¥s^itsLK!^D ,

en in het zelve

Stavoren , van

IF, Keucbenius , Med. Doctor enz. door denzelven.

Va»
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Van Harlingen , van

, . . . St-jl^ Med. Doctor enz. en
S, Stinfira ; Mcd. Doctor enz. door denzelven.

Het midden 'gedeelte van Friesland, van

M. van Pbelfum , Med. Dodor, enz, medegedeeld door
S, Stinfira , enz. en

B* van der Feen , voorheen Predikant in 't Hceren Fecn

,

thans te Delft.

V. Van de Provincie Groningen.

De Stad en de Ommelanden , van

, '
. . Gummer , Mcd, Doflor , enz. ; medegedeeld

door Mr. A. A, van Iddekinge^ enz.

Van Applngedam , enz. van

J. Zwart ^ toen Predikant aldaar, thans in de Wilmftad.

VI. Van de hoogere Landen , en onder deeu

Van Drenthe , van

Mr. y, van Lier , Ontfanger Generaal des Landfchape
Drenthe, enz. medegedeeld door A.l^osmaer^ Di-
ledlcur van het Kabinet van 2yne Doorlucht. Hoog-
heid, enz»

Coeverden , van

f ... de Bkcourt , Commis van *s Lands Magazy-
nen , enz. ; medegedeeld door Mr. A.A. van Idde-

kinge y eqz.

De



N A B E R I C H T- «45

De hoogt Veluwe, enz. van

A. van den Berg , toen Predikant te Barneveld , thans te

Arnhem ; en

H. Berghuis , Med. Dodlor te Amcsfoort.

Het hooge van de Majorie , enz. van

J. M. de Man^ enz.

Dé JVaterftaat van Schieland is voor een gedeelte

opgegeeven door G. Soetens enz, en geheel , benevens

die van Delf- en Rhynland , door D. Klinkenberg ,

Ordinaris Klerk ter Secretarye van Holland , en Lid van

deeze Maatfchappye. Die van Noord - Holland
door Mr. R. Paludanus^ een fraai fluk , 'c welk eenc

byzondere Verhandeling vereifchte , en in alle zyne om-
llandigheden niet heeft kunnen medegedeeld worden. —
Die van Friesland en het Landfcbap Drenthe, door

den den Wel Ed. Geftrengen Heer Caphein Ingenieur

C. J.
Crajenhoff, welke mede ora deszelfs uitgebreid-

heid niet heeft kunnen geplaatst worden : hoevvel het zelve

den waaren ftaat dier gedeelten van het Vaderland , op
hooge orde opgenomen , bevat.

Alle welke Berichten dan , langs de evengenoemde
wegen en middelen, om zoo veel mogelyk de geheim-

houding te bewaaren , my geworden zynde , betuige ik

by deezen myne openbaare dankzegginge aan hun allen in

de veifcheidene opzichten > waar in zy het hunne tot dit

ztmen-
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zamendel hebben bygedraagen ; terwyl ik dezelve als zoo
veele waardige Leden en mede Beftuurders der Maacfchap-

pye , voor zoo verre die als nog in haar luisterryk lichaam

niet zyn ingelyfd , op hec nederigfte voordraage ,
^ ten

einde dezelve het overblyvende verder mogen helpen ver-

vullen ! En V hoewel verfcheidenen deezer Begunfligers,

door den dood reeds weggerukt , wier naamen met
eên * geteekend zyn , de vrugten van hunnen arbeid

niet hebben mogen zien ; zoo weniche ik echter van har-

ten , dat de nog leevenden in hunnen Vaderlandfchen ie-

ver , ter ontwikkeling van den zwaaren begonnen knoop,

mogen voortvaaren , het heilzaame nut daar uit ontwaar

worden , en anderen tot gelyke poogingen blyven aan-

zetten.

Ten aanzien van de behandeling zelve , heb ik dit al-

leen nog maar te melden : dat fommige Berichten by de

overgifte ontbraken , en na de bekrooning eerst ingeko-

men zynde , volgens de Wet deezer Maatfchappye tus-

fchen [ ] gefield zyn ; dat van gelyken omtrent andere

waarneemingen en laatere ontdekkingen is gefchied. Ge-

lykerwys derede van eene nadere uitbreidinge §. CCXLÏX.
not. t. verklaard is. Gaarne had ik deezen Schat van

Waarneemingen en Berichten in eene gelykluidende taaie

willen voortbrengen ; en ware het mogelyk mynen Land-

genooten mededeelen. Dan de veelvuldige onderfchei-

dene Berichten , naar de taal van ieder in het byzonder

ontworpen , de afgelegenheid der drukpersfe , by myne da-

gelykfclft onvermydclyke bezigheden enz. hebben my de

onmogelykheid daarvan by de uitkomst doen ondervinden.

Men overweege myn gezegde (§. CCLXXXIII. ) ;

en verbetcre de meest - ziniloorcnde Feilen pp de beste

wyze,

® ®
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